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 מבוא

שונות  מחקר זה יציג רקע תאורטי על תחום האנרגיה המתחדשת תוך בחינה השוואתית של ערים  

יפו. המחקר יציג את השימוש באנרגיה מתחדשת  -ברחבי העולם הניתנות להשוואה לעיר תל אביב

מ ובאילו  נעשה שימוש בבכל אחת מהערים  ערים הנבחנות, מה תוצאות  וצרי אנרגיה מתחדשות 

 שימוש זה ומהי הרגולציה המקומית לשימוש במוצרים. 

ובכל   יישומה. מאחר  העירונית, את תהליך קבלתה ואת אופן  יבחן את מקור המדיניות  המחקר 

עיר   ובכל  תוכניותמדינה  של  מאוד  רב  במספר  במחקרהחלטות  ,  מדובר  ס  וחוקים  קירה  תוצג 

וההחלטומצ התוכניות  של  העיקריות  ומצמת  ועיר  ת  מדינה  של  בכל  והרחבה  התמקדות  תוך 

 .םוהמוצרים העכשוויי התוכניות וההחלטות האקטואליות ביותר

יציג  לבסוף   אביב   המחקר  תל  ובעיר  בכלל  בישראל  במוצרים  לשימוש  תוך  -המלצות  בפרט,  יפו 

המלצות    שראל למוצרים אלו ובמידה ולא קייםבחינה מעמיקה של התהליך הרגולטורי הקיים בי

-על אימוץ תהליך רגולטורי שיסייע ליישם שימוש במוצרים אלו בישראל ובמיוחד בעיר תל אביב 

 יפו. 

 סקירה השוואתית  

לפי   שונות  ערים  בוחן  צוות  צוותים שכל  שני  ידי  על  הנעשו  שונים  שני מחקרים  זה מרכז  מחקר 

 פרמטרים זהים.  

 . יפו-יות הניתנות להשוואה לעיר תל אביבמרכזכל צוות בחר חמש ערים וואתית לצורך סקירה הש

 ומרקש.   המונטווידאו, דובאי סיטי, אבו ט'אבי סיטי, קזבלנק – 1מחקר 

 לונדון, קופנהגן, טורונטו, סידני וניו יורק סיטי.  - 2מחקר 

 סקירת ספרות 

 אנרגיה מתחדשת 

המובילים התחומים  אחד  הוא  מתחדשת  ה  אנרגיה  במאה  ביותר  אין  21-והמתפתחים  תחום  . 

ההשלכות   עם  להתמודד  תצליח  אכן  שהאנושות  ותקווה  באופטימיות  המלווה  נוסף  טכנולוגי 

והאתגרים המציבים בפניה שינויי האקלים ולהבטיח אספקת אנרגיה קבועה ורצופה באופן חכם.  

פוטו ותאים  סולאריים  גגות  רוח,  טורבינת  המאפשרים-למשל,  חשמל    וולטאים  ואגירת  ייצור 

טבעי  טבעיים  .  1באופן  משאבים  שאותם  בזמן  רק  אפשרי  מתחדשים  ממקורות  אנרגיה  הפקת 

לאגירת   פתרונות  דורש  מתחדשת  באנרגיה  היקף  רחב  שימוש  לפיכך,  אנרגיה.  להפקת  זמינים 

 . 2אנרגיה, כדי שיהיה אפשר לצרוך אותה גם בזמן שמקורות האנרגיה אינם זמינים

היתרש באנרגיות  קידום השימו בין  נעשה  בינלאומי להפחתת פליטות    מתחדשות  כחלק ממאמץ 

קיוטו   פרוטוקול  הוא  אלו  מהסכמים  אחד  בינלאומיים.  והסכמים  מאמנות  וכחלק  חממה  גזי 

 
1Wengenmayr, Roland and Buhrke, Thomas.(2008).Renewable Energy Sustainable Energy Concepts 
for the Future. Wiley-VCH, Weinheim. 
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גזי   פליטות  להפחתת  מחויבות  המפותחות  המדינות  על  המטיל  האקלים  שינוי  מאמנת  הנגזר 

אמ  של  השלישית  בוועידה  נוסח  אשר  בדצמבר  חממה  האקלים  ה1997נת  המדינות  מפותחות  . 

גזי החממה שלהם בשיעור של   ב  5.2%התחייבו להפחית את פליטת    1990-ביחס לרמת הפליטה 

שנת   עד  הזה  ליעד  להגיע  היו  ואמורות  הבסיס  כשנת  על  2012שנקבעה  חתמה  ישראל  מדינת   .

בדצמבר   בפברואר    1998הפרוטוקול  אותו  שתוקף  2004ואישרה  למרות  הסתיים  .  ההתחייבות 

בשיעורים  המשיכ   2012בשנת   להפחתה  מחויבות  עצמן  על  ונטלו  פעילותן  את  המדינות  רוב  ו 

נוסף הוא הסכם פריז משנת  2020גבוהים עד שנת   ובהן    197עליו חתומות    2016. הסכם  מדינות 

שבשנת   הוא  מהם  ואחד  בינלאומיים  יעדים  מגדיר  ההסכם  ישראל.  הטמפרטורה    2100מדינת 

כהעו היותר  ככל  תהיה  הממוצעת  טרום    2-למית  הממוצעת  הטמפרטורה  מעל  צלזיוס  מעלות 

( התעשייתית  בדבר  1760המהפכה  הצהרה  החברות  המדינות  הגישו  אלו  ליעדים  להגיע  כדי   .)

 .3יעדיהן להפחתת פליטות גזי חממה בשטחן והגדירו תכניות פעולה ליישום היעדים 

 אנרגיה מתחדשת בישראל 

וכחלק מאותן אמ   בדומה לעולם  במדינת ישראל בינלאומיים להם התחייבה,  כולו  נות והסכמים 

מתחדשת   לאנרגיה  המעבר  עידוד  לחשיבות  המודעות  קרינת    -עולה  בניצול  שמקורה  אנרגיה 

פוסילי המהווה אחד הגורמים  -השמש, רוח, ביו נוספים שאינם דלק  מסה ומקורות לא מתכלים 

בבסיסן של   סביבה.ם השפעה שלילית על בריאות האדם וה המרכזיים לפליטת מזהמי אוויר שלה

ויש להיערך   יישארו לעד,  לא  כי מאגרי מקורות האנרגיה המתכלים  מגמות אלה עומדת ההבנה 

כחלק מהניסיון של מדינת ישראל  לעמוד בהסכמים להם התחייבה    .4לכך באמצעות גיוון מקורות 

יעדי ייצור חשמל מאנרגיות ת  מצריכת החשמל בשנ   10%מתחדשות הם    הוצבו היעדים הבאים: 

בשנת  2030בשנת    30%-ו  2025בשנת    13%,  2020 אנרגיות    2019.  באמצעות  החשמל  ייצור  עמד 

יגיע הייצור    2020מצריכת החשמל וכי לפי תחזית רשות החשמל עד סוף שנת    6%-מתחדשות בכ

פוט  10%-לכ מתקנים  מהפעלת  כתוצאה  בעיקר  שיתאפשר  יעד  החשמל.  וולטאים  -ומצריכת 

מכסו  תוספת  ובשל  ביעד גדולים  לעמידה  במטרה  שהוקצו  החשמל  5ת  ייצור  בהיקף  הגידול   .

  2014-ב  5%מאנרגיות מתחדשות הוא במגמה חיובית אך בחינה השוואתית למול היעדים שנקבעו  

 .     6בין היעד לביצוע  2020-ב 50%-ו  2014-ב 58%מעלים פערים של  2020-ב 10%-ו

נעשתה פעילות לקידום שימוש באנרגיה  שלושה תחומים בהם הקיים בישראל ב  להלן דוגמא למצב

 מתחדשת:
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 אנרגיה סולארית  

הפוטו הסולרית  מאנרגיה  -הטכנולוגיה  חשמל  לייצור  העיקרית  הטכנולוגיה  כיום  היא  וולטאית 

היא   השמש  שכן  בעתיד,  גם  העיקרית  הטכנולוגיה  תהיה  היא  הנראה  וככל  בישראל,  מתחדשת 

מבנים בשטח הבנוי  ע העיקרי לאנרגיה בישראל. טכנולומשאב הטב גבי  על  ליישום  ניתנת  זו  גיה 

בחזיתות וגגות המבנים( ובשטחים מופרים אחרים כמו מאגרים, חניונים ומחלפים, וגם בשדות  (

 .7סולריים גדולים שנבנים בשטחים פתוחים )סולרי קרקעי(

  2017חדשות הגדיל שר האנרגיה בנובמבר  נוכח הקושי במימוש יעדי ייצור החשמל מאנרגיות מת

. כדי לעמוד ביעדים  20208ואט עד סוף שנת  -מגה  1,600-להגדיל את מכסת האנרגיה הסולרית ב

. בדו"ח מבקר המדינה  9אלו נדרשים משאבי קרקע נרחבים המחייב ניצול מיטבי של גגות מבנים 

בשנת    2020לשנת   כי  נטען  מתחדשות  אנרגיות  קידום  ידי    2019בנושא  על  החשמל  ייצור  אחוז 

סו כ שדות  מהווה  גדולים  ה"ש    10%-לאריים  )ראה  נטו  מונה  ידי  ועל  החשמל  כ37מצריכת   )-

בתחילת  1.5%10 ב  2020.  כי  עולה  ובו  דוח  הסביבה  להגנת  המשרד  השטחים    2020-פרסם  היקף 

פוטו מתקנים  הקמת  מאפשר  הבנוי  במרחב  של  -הפנויים  בהיקף  שי  18וולטאים  וואט  כול  ג'יגה 

כ הנצרך  46%-לייצר  החשמל  שנה  מסך  באותה  לשנת  11בישראל  החשמל  רשות  של  הצפי  זהו   .

203012. 

 רכבים ירוקים

מס'   ממשלה  בתחבורה    13.1.2013מיום    5327בהחלטת  בנפט  הישראלית  התלות  הפחתת  בעניין 

בדלקים   התלות  הפחתת  של  והסביבתי  הכלכלי  והפוטנציאל  הלאומי  האינטרס  נוכח  כי  נקבע 

למקורות אנרגיה    2025-2013של התחבורה בין השנים    סיליים בתחבורה יש לקדם את המעברפו

נפט כמקור אנרגיה בשיעור של כ לנפט ולאפשר היתכנות הפחתה בשימוש  , בשנת  30%-חליפיים 

. כחלק מהניסיון לעמידה ביעדים אלו יחול מעבר הדרגתי  203013בשנת    60%-ובשיעור של כ  2020
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  2020-התשפ"א

(. דוחות הערכת  2020פרואקטור, גיל. גינות, יערי. עומר, תמיר. קמרה, רון. שכטר, אברי. שחר, דולב וקידר, בועז.  )11
. נדלה מ:  המשרד להגנת הסביבהשראל.  פוטנציאל הייצור הסולארי במרחב הבנוי בי

isting_shttps://www.gov.il/he/departments/publications/reports/potential_for_solar_production_on_ex
tructures_jan_2020   :20.11.2020בתאריך ה  . 

נדלה מ:   מרכז המידע והמחקר של הכנסת. רקע וסוגיות לדיון.   –ישראל (. אנרגיה מתחדשת ב2020שחק, מתן. )12
-7f75-00155d0a9536/2_e52da85c-80ec-e911-7f75-https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/e52da85c

00155d0a9536_11_16342.pdf-80ec-e911   :20.11.2020בתאריך ה 
של   5327  ורה. החלטה מספר(. החלטות ממשלה הפחתת התלות הישראלית בנפט בתחב 2013מזכירות הממשלה. )13

 . נדלה מ: משרד ראש הממשלה. 13.01.2013הממשלה מיום 
https://www.gov.il/he/departments/policies/2013_des5327    :20.11.2020בתאריך ה. 

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/e52da85c-7f75-e911-80ec-00155d0a9536/2_e52da85c-7f75-e911-80ec-00155d0a9536_11_16342.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/e52da85c-7f75-e911-80ec-00155d0a9536/2_e52da85c-7f75-e911-80ec-00155d0a9536_11_16342.pdf
https://pua.gov.il/decisions/documents/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%A8%20%D7%9C%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA%207-10.pdf
https://pua.gov.il/decisions/documents/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%A8%20%D7%9C%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA%207-10.pdf
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/potential_for_solar_production_on_existing_structures_jan_2020
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/potential_for_solar_production_on_existing_structures_jan_2020
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/e52da85c-7f75-e911-80ec-00155d0a9536/2_e52da85c-7f75-e911-80ec-00155d0a9536_11_16342.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/e52da85c-7f75-e911-80ec-00155d0a9536/2_e52da85c-7f75-e911-80ec-00155d0a9536_11_16342.pdf
https://www.gov.il/he/departments/policies/2013_des5327


רכב בכלי  המו  לשימוש  ומשאיות  חשמליים  משנת  ואוטובוסים  והחל  טבעי  בגז  יחול    2030נעות 

 .14איסור מוחלט על יבוא רכבים המונעים בדלקים מזהמים

כלי    700היו בישראל רק    2018שוק כלי הרכב החשמליים בישראל נמצא בחיתוליו ונכון לתחילת  

כלי רכב היברידיים ותשתית    058,00-כלי רכב היברידיים נטענים ו  2,500רכב חשמליים פרטיים,  

ביותר. לשם השוואה, בשנת  הטעי  היא חלקית  הציבורית  כ   2016נה  כלי    2,726,800-היו בישראל 

 .15רכב פרטיים 

פרסם שר האנרגיה כי על סמך הניסיון מחדירתם המוצלחת של כלי רכב היברידיים    2018בשנת  

מלאים משמעה שהיקף המכירות  לשוק הרכב הישראלי, חדירה מוצלחת של כלי רכב היברידיים  

רכ לפחות  של  יהיה  אלו  נתונה   3%בים  בשנה  שימכרו  בשנת  16מהרכבים  הרכבים    2020.  היקף 

מספר  את  הרכב  ייצרני  מגדילים  האחרונות  בשנים  אבל  מצומצם  עדיין  המיוצרים  החשמליים 

ואף מצמצמים את ההשקעה בפיתוח רכבים המונעים על ידי דלק פוס  ילי.  הדגמים ההיברידיים 

מח  2020בינואר   תקנות  את  נכנסו  שמאיץ  דבר  אוויר  זיהום  בנושא  האירופי  האיחוד  של  מירות 

. בנוסף, משרד האנרגיה פרסם מכרז להקמת  17תעשיית הרכב למעבר לרכבים חשמליים עוד יותר 

 .18, מיליון 30₪-עמדות טעינה במרחב הבנוי בהשקעה של כ 2,500

 חוות טורבינות רוח

הי הרוח  ונאנרגיית  מתחדש  מקור  הא  חשמל.  להפקת  בעולם  קי  מהיר  בקצב  מתפתח  תחום 

ובישראל. המשרד להגנת הסביבה תומך בהקמת טורבינות רוח, במיוחד לאור הרצון להגביר את  

 .19ייצור החשמל ממקורות מתחדשים )ובתמהיל מגוון( ולהפחית את פליטות המזהמים לאוויר 

בלבד. שיעור    1%-על ידי אנרגיות מתחדשות כיום, כ  טורבינות רוח מהוות חלק קטן מייצור חשמל

כ ומהווה  הוא  גם  נמוך  המכסה  שהם    4%-ניצול  מתוך  -מגה  27בלבד  זאת,  730ואט  עם  יחד   .

. בשנת 203020טכנולוגיה זו נלקחת בחשבון כמיצוי מלא במטרה לעמוד ביעדי רשות החשמל לשנת  

 .21בלבד  .2%0-עמד ייצור החשמל על ידי טורבינות רוח על כ  2019

 
נדלה מ:   משרד האנרגיה.. 2030האנרגיה לשנת (. יעדי משק 2019משרד האנרגיה. )14

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/target_2030_final/he/energy_2030_final.pdf    :בתאריך ה
20.11.2020  . 

  –(. מוגש לוועדת המשנה של ועדת המדע והטכנולוגיה לקידום טכנולוגיות לאנרגיה מתחדשת 2018אליהו, אילה. )15
. נדלה מ:  מרכז המחקר והמידע של הכנסתפיקוח ומעקב אחר יישום החלטות ועידת פריז. 

-e6fa-00155d0ad651/2_b420f664-80da-e711-e6fa-MMM/b420f664https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/
00155d0ad651_11_9251.pdf-80da-e711  :20.11.2020בתאריך ה. 

מוכנות השוק לרכבים חשמליים. משרד האנרגיה.  (. זה מחשמל ניתוח חסמים, מוטיבציות ו2018משרד האנרגיה. )16
נדלה מ:  

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/consumer_electric_vehicle/he/consumer_electric_vehicle.pdf  
 . 20.11.2020בתאריך ה: 

א  71. מבקר המדינה דוח שנתי לקיםקידום אנרגיות מתחדשות והפחתת התלות בד(. 2020מבקר המדינה. )17
  2020-התשפ"א

א  71. מבקר המדינה דוח שנתי קידום אנרגיות מתחדשות והפחתת התלות בדלקים(. 2020מבקר המדינה. )18
 2020-התשפ"א

(. טורבינות רוח: היבטים תכנוניים וסביבתיים. המשרד להגנת הסביבה. נדלה מ:  5201המשרד להגנת הסביבה. )19
-Projects/Pages/Wind-nghttp://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/EnvPlanning/Planni

Turbines.aspx#GovXParagraphTitle3  :20.11.2020בתאריך ה   . 
נדלה מ:   מרכז המידע והמחקר של הכנסת. רקע וסוגיות לדיון.   –(. אנרגיה מתחדשת בישראל 2020ק, מתן. )שח20
-7f75-00155d0a9536/2_e52da85c-80ec-e911-7f75-gov.il/globaldocs/MMM/e52da85chttps://fs.knesset.

00155d0a9536_11_16342.pdf-80ec-e911   :20.11.2020בתאריך ה 
א  71. מבקר המדינה דוח שנתי תחדשות והפחתת התלות בדלקיםקידום אנרגיות מ(. 2020מבקר המדינה. )21

 2020-התשפ"א

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/target_2030_final/he/energy_2030_final.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/b420f664-e6fa-e711-80da-00155d0ad651/2_b420f664-e6fa-e711-80da-00155d0ad651_11_9251.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/b420f664-e6fa-e711-80da-00155d0ad651/2_b420f664-e6fa-e711-80da-00155d0ad651_11_9251.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/consumer_electric_vehicle/he/consumer_electric_vehicle.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/EnvPlanning/Planning-Projects/Pages/Wind-Turbines.aspx#GovXParagraphTitle3
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/EnvPlanning/Planning-Projects/Pages/Wind-Turbines.aspx#GovXParagraphTitle3
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/e52da85c-7f75-e911-80ec-00155d0a9536/2_e52da85c-7f75-e911-80ec-00155d0a9536_11_16342.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/e52da85c-7f75-e911-80ec-00155d0a9536/2_e52da85c-7f75-e911-80ec-00155d0a9536_11_16342.pdf


. בהחלטה זו  200922בינואר    4450תחדשת קיבל תוקף בהחלטת ממשלה  בישראל קידום אנרגיה מ

לשנת   עד  לפיו  יעד  יהיה    2020נקבע  בישראל  האנרגיה  מתחדשת.    10%ייצור  אנרגיה  באמצעות 

לשנת   עד  כי  ביניים  יעד  נקבע  יהיה    2014בנוסף,  בישראל  האנרגיה  אנרגיה    5%ייצור  באמצעות 

 . 23שת מתחד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-של  ועדת  שרים  לענייני  חברה  וכלכלה   )קבינט חברתי  176חכ/ 4450(. החלטה   מס.  0920מזכירות הממשלה. )22

ביום   אשר צורפה לפרוטוקול  החלטות  הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה  12.01.2009כלכלי(  מיום  
 . נדלה מ: משרד ראש הממשלה(. 176)חכ/4450ומספרה הוא  29.01.2009

https://www.gov.il/he/Departments/policies/2009_des4450   :20.11.2020בתאריך ה . 
חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות וחסמים בהקמת מתקני הייצור.   הקצאת מכסות לייצור(. 2012רונן, יניב. )23

e411-f7f7-l/globaldocs/MMM/9ebb8d55https://fs.knesset.gov.i-ה מ: נדל  .הכנסת מרכז המחקר והמידע
d010977_11_8923.pdf00155-80c8-e411-f7f7-00155d010977/2_9ebb8d55-80c8   :20.11.2020בתאריך ה . 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/2009_des4450
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/9ebb8d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977/2_9ebb8d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977_11_8923.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/9ebb8d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977/2_9ebb8d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977_11_8923.pdf


 גיהמתודולו

והן   מפותחות  במדינות  הן  העולם,  ברחבי  שונות  ערים  הבוחן  השוואתי,  מחקר  הינו  זה  מחקר 

תל אביב לעיר  הניתנות להשוואה  היותן  -במדינות מתפתחות,  בשל  זאת, במקרים מסוימים  יפו. 

ירוקו ערים  היותן  בשל  אחרים  במקרים  או,  מרכזיות  ערים  או  נמל  מבין  ערי  וסביבתיות  ת 

בעול להיות  המובילות  השואפות  ערים  או  פחמן,  פליטות  לאפס  להגיע  כיעד  לעצמן  המציבות  ם, 

  יפו שואפת להיות.-ערים ירוקות כפי שגם העיר תל אביב

בין המקורות הללו   נרחב של מקורות ראשוניים ומשניים.  על מגוון  זה מתבסס  מחקר השוואתי 

צווננמ )חוקים,  רגולציה  תקנותים:  ממשלה,  החלטות  והמשרדים    וכו'(,  ים,  הערים  אתרי 

העוסקות   רלוונטיות  ואסטרטגיות  יוזמות  בינלאומיות,  אמנות  הרלוונטיים,  הממשלתיים 

תיאור   העירוני,  במישור  והן  המדינתי  במישור  הן  מקיימת  ובתחבורה  מתחדשות  באנרגיות 

החברות באתרי  המופיעים  השונות  בערים  המתבצעים  על    פרויקטים  האחראים  והארגונים 

כתבות  ביצועם,   וכן  וכדומה,  בינלאומיים  ארגונים  מחקר,  מכוני  של  מקצועיים  דוחו"ת 

בתחום   הפרויקטים  ואת  ההתפתחויות  את  המסקרות  והבינלאומית  המקומית  מהתקשורת 

 המעבר לאנרגיות מתחדשות בערים בהן עוסק המחקר. 

אמריקה  ולם, כולל מהעולם הערבי ומדרום  מאחר שמחקר זה עוסק בערים שונות מכל רחבי הע

ספרדית   ערבית,  אנגלית,  וביניהן:  שונות  בשפות  זה  מחקר  במסגרת  להשתמש  נדרשים  אנו 

 וצרפתית. 

הכולל   ענק  נושא  הוא  אסדרתן  של  הרגולטורי  והתהליך  המתחדשות  האנרגיות  נושא  כי  יודגש 

זו נתמקד  בתוכו מידע עצום. על מנת להתמודד מול סוגיה מתודולוגית  זה אנו  , במסגרת מחקר 

קר במדיניות האחרונה והרלבנטית נכון להיום בכל עיר ועיר. זאת, למרות שקיימות תוכניות  בעי

 רבות לאורך השנים.  

נעשה   אנו   , יישומה  אופן  ואת  העירונית, את תהליך קבלתה  לבחון את מקור המדיניות  מנת  על 

הפרמטר  הנבדקות.  הערים  בכל  מתווה  באותו  בנוגעשימוש  אחידים  הינם  המתווה  של  לכל    ים 

ביוזמה מדינית, זיהוי הגורם היוזם את המדיניות: האם מדובר     הערים. הפרמטר הראשון הוא 

ביוזמה עירונית, ביוזמה של ארגונים בלתי ממשלתיים או ביוזמה הנובעת מאמנות בינלאומיות.  

גיבוש המוצר על  כיצד הוחלט  הוא בחינת הסוגייה  והאם במסגרת תהליך קבלת    הפרמטר השני 

ת הייתה מעורבת גם וועדה מקצועית שבחנה את החלופות השונות והתרחישים השונים  ההחלטו

מהסקטור   חברות  או  ממשלתיים  בלתי  ארגונים  גם  במסגרתו  שותפו  והאם  המוצר  גיבוש  לפני 

האם  הפרטי. הפרמטר השלישי הוא בחינת אופן האסדרה, קרי האם באמצעות חוק, תקנה, צו ו

הפרמטר הרביעי מתייחס לאופן בו נקבעו יעדי המדיניות. הפרמטר    במישור המדינתי או העירוני.

מיוחד   תקציב  הוקצב  האם  השאלה  נשאלת  ובמסגרתו  התקציב  לסוגיית  מתייחס  החמישי 

או   אזרחית  חברה  ארגוני  או  עסקיים  גופים  של  השקעות  או  ציבור  כספי  והאם  זו  למדיניות 

בינלאומי יישום  ים מהווים חלק ממנו. הפרמטר הששארגונים  על  נוגע לסוגיית הגורם המפקח  י 

וולונטרי. הפרמטר השביעי   הוא  בו  או שהשימוש  שימוש  בו  לעשות  חובה  והאם  אסדרת המוצר 

בוחן את הסוגייה מי מופקד על יישום האסדרה: האם זהו גוף ממשלתי, או גוף עירוני או גוף חוץ  

 ממשלתי. 



זה,   במידת הבמסגרת מחקר  גם  וההצלחה  נעסוק  אנרגיה  יישום  לייצור  של התהליך הרגולטורי 

של   ההצלחה  שמידת  זה,  בהקשר  לציין  חשוב  לעיר.  ומעיר  למדינה  ממדינה  המשתנה  בערים 

בבדיקת   רבים  במקרים  תלויה  וגם  רבה  במידה  סובייקטיבית  היא  אחר  או  כזה  מוצר  אסדרת 

לפני תחילת תהליך האסד וגם בהפיכת המוצר לאלטרנטיבההיתכנות שיש לעשות  משתלמת    רה 

מדידים   מדדים  בקביעת  וכמובן,  ליישום  זמנים  לוח  בקביעת  כך  על  ובנוסף  כלכלית  מבחינה 

תרבותית   מבחינה  התאמה  כדוגמת:  נוספים  גורמים  במספר  להתחשב  יש  לכך,  מעבר  להצלחה. 

או השימוש לשיפור    וכלכלית לתרבות העירונית הספציפית של הערים הנבדקות, התאמת המוצר

יים של תושבי המדינות והערים הנבדקות, מידת השמרנות או, לחילופין הפתיחות  רמת איכות הח 

עולה סוגיית   גם  זה  לשימוש במוצר, בהקשר  גם של תושבי הערים  של הרשויות המקומיות כמו 

המוצר את  לייצר  ניתן  שבאמצעותן  לשוק  חדשות  טכנולוגיות  והכנסת  הטכנולוגי  וכן  הפיתוח   ,

 שא.שיתוף פעולה בינלאומי בנו

, נבדוק גם את סוגיית החסמים הרגולטוריים וגם את החסמים העלולים להקשות  אתבמסגרת ז

  על יישום תהליך האסדרה במישור הביצועי.

למעלה,   שצוינו  מעיון במקורות הכתובים  רק  לבצע  ניתן  לא  האסדרה  יישום  בחינת הצלחת  את 

   ובערים השונות אותן אנו בוחנים יונות אישיים עם אנשים במדינות  ולכן, אנו נעשה שימוש ברא 

אנשים   עם  וכן,  העירונית  ברמה  ואם  הממשלתית  ברמה  אם  מתחדשות  באנרגיות  העוסקים 

לכך, הראיונות האישיים   בנושא. מעבר  מארגונים בלתי ממשלתיים ומחברות פרטיות העוסקות 

ו המחקר  שלבי  בכל  משלים  כאמצעי  אותנו  הישמשו  של  שלמה  תמונה  ליצור  נוכל  תהליך  כך, 

              הרגולטורי לייצור אנרגיות מתחדשות בערים וכן של מידת הצלחתו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 1מחקר  

 

 אורוגוואי

אמנם אורוגוואי הינה מדינה מתפתחת, אך בתחום האנרגיות המתחדשות היא המדינה המובילה  

לם בתחום. אורוגוואי חתומה על אמנות בינלאומיות  מובילות בעובדרום אמריקה ובין המדינות ה

משנת   כבר  מתחדשות  אנרגיות  באמצעות  חשמל  לייצר  החלה  והיא  אקלים  שינויי  ,  2000בנושא 

לאחר כמה שנים של דיון ציבורי. זאת, בעקבות שילוב של מספר גורמים: עלייה מהירה בביקוש  

אותם ייבאה בעיקר מארגנטינה עד לשנת    קים מאובנים לאנרגיה, חיפוש חלופות לתלות בייבוא דל

הלטינית.    2005 באמריקה  ביותר  מהגבוהים  לחשמל  חיבור  אחוזי  וכן  לחלוטין  פסק  הייבוא  עת 

יעדים   הכוללת  האנרגיה  סקטור  לפיתוח  קונקרטית  מדיניות  קבעה  אורוגוואי   מלכתחילה  כבר 

התפת זה,  בשלב  והארוך.  הבינוני  הקצר,  לטווח  הסקטור  ברורים  באמצעות    חות  מתבצעת 

 24השקעות גדולות של מפעלים פרטיים וציבוריים. 

על מנת להבין מדוע מבין כל מדינות אמריקה הלטינית, אורוגוואי היא המובילה בתחום המעבר  

כיום,   והמוסדית הייחודית של המדינה.  יש להבין את המערכת הפוליטית  לאנרגיות מתחדשות, 

רפובליק הינה  נשיאותית  אורוגוואי  המדינה  ה  שנשיא  היא  הדבר  משמעות  ייצוגית.  דמוקרטית 

הוא גם ראש המדינה וגם ראש הממשלה. במקביל קיימת מערכת מפלגתית  בעלת צורות רבות.  

ונוסף על כך, חוקת אורוגוואי מאפשרת לאזרחים לקרוא תגר נגד חוקים שאושרו ע"י הפרלמנט  

ים השפעה רבה על קביעת המדיניות  עניקה לאזרחבאמצעות שימוש במשאל עם ובכך, למעשה, מ

בכל תחום שהוא. לפיכך, על מנת לקבל החלטות בתחום האנרגיות המתחדשות, נשיא אורוגוואי  

המגזרים   את  לשתף  וכן  שקיפות,  קיימת  שביניהן  השונות,  המפלגות  עם  קונצנזוס  ליצור  פועל 

האנרגיה של אורוגוואי    ך, "מדיניות השונים ואת האזרחים בדיונים הפוליטיים הרלבנטיים. לפיכ

  .25", זכתה לקונצנזוס הן מצד הממשלה, הן מצד הפרלמנט והן מצד האזרחים 2030  – 2005

יצוין, בהקשר זה, כי אישור מדיניות האנרגיה לא היה מתאפשר ללא תכנית הצפי הטכנולוגי של  

תכניUruguay Technological Prospective  2015)  2015אורוגוואי   פותחה  (.  זו  באמצעות  ת 

.  2002( בשנת  UNIDOהסכם שנחתם בין ממשלת אורוגוואי לבין הארגון התעשייתי של האו"ם ) 

מטרת התכנית הייתה לכתוב דו"ח שיספק אבחנה וצפי לסקטור האנרגיה בעקבות מספר פגישות  

את   הדגיש  הסופי  הדו"ח  האנרגיה.  סקטור  של  שונים  מתחומים  מומחים  בהשתתפות  ופאנלים 

סקטור האנרגיה באורוגוואי, את הצורך בכלים שמטרתם להשיג השתלבות יעילה עם  הפגיעות של  

של   הפיתוח  את  האנרגיה,  צריכת  יעילות  את  האנרגיה,  אספקת  ביטחון  את  שכנות,  מדינות 

זה, החל   דו"ח  בעקבות  בינתחומית.  אנרגיה  של קבוצת  ואת הקמתה  אנרגיה מתחדשת  מקורות 

)  2003בשנת  רגיה לפעול  השולחן העגול של האנ  Advisoryבמסגרת הועדה החברתית המייעצת 

Social Committee  של אוניברסיטת הרפובליקה אורוגוואי שהוקמה ארבע שנים קודם לכן על )
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נציגים   העגול השתתפו  בשולחן  וחברתיות.  כלכליות  פוליטיות,  בעיות  מול  ולהתמודד  לנתח  מנת 

מהממשל המקומי ומחברות פרטיות. הדו"ח    ור האנרגיה,מהאוניברסיטה, ממגזרים שונים בסקט

בשנת   הושלם  הרפובליקה  אוניברסיטת  של  מולן    2004הסופי  האנרגיה  ואתגרי  בעיות  את  וכלל 

אנרגיה   מקורות  של  הפוטנציאל  את  החסמים,  את  ההזדמנויות,  את  אורוגוואי,  מתמודדות 

השנים הבאות.    ר עד שלושים מתחדשת שיפותחו בשנים הבאות ואת התרחישים העתידיים לעש

אורוגוואי   הצפי הטכנולוגי של  דו"ח  זה השלים את  וקדם לאישור מדיניות האנרגיה    2015דו"ח 

 .26של אורוגוואי 

בהקשר זה, חשוב לציין כי אורוגוואי חתומה על אמנות בינלאומיות הקשורות לשינויי האקלים  

 ולפיתוח בר קיימא.    

ב   אורוגוואי חתמה על אמנת המסגרת )של האו"ם  ( וקבעה זאת  UNFCCCנושא שינויי אקלים 

  917.27מספרחוק . כמו כן, אורוגוואי אישררה את פרוטוקול טוקיו במסגרת2716.517כחוק מספר  

שינויי אקלים,  בתאריך  האבמסגרת   בנושא  של האו"ם  אף  282000בנובמבר    23מנה  אורוגוואי   .

. במקביל, חשוב לציין כי  3919429מספר  חוקחתומה על הסכם פריז אותו אישררה וקבעה במסגרת

הקיימא. כך, למשל, -אורוגוואי גם שותפה למספר יוזמות בינלאומיות הקשורות ליעדי הפיתוח בר

בדלקים   שימוש  באמצעות  ונקייה  זמינה  אנרגיה  שמהותו  השביעי  היעד  להשגת  פועלת  היא 

 .30ביולוגיים בתחבורה 

מדינ 2008בשנת   אישרה  אורוגוואי  ממשלת  אנרגיה  ,  בשם  יות  של  לאומית  האנרגיה  "מדיניות 

ע"י כל המפלגות הפוליטיות אשר היו    2010  -, אשר אושררה בפרלמנט ב"2030  –  2005אורוגוואי  

מיוצגות בו. מטרותיה של תכנית זו הן: "לספק את כל צרכי האנרגיה הלאומיים בעלויות נאותות  

צמאות אנרגטית ולקדם צריכת  ה", להשיג עלכל המגזרים החברתיים תוך עידוד תחרותיות במדינ 

בת האנרגיה,  -אנרגיה  תמהיל  גיוון  תוך  זאת,  סביבתית.  מבחינה  והן  כלכלית  מבחינה  הן  קיימא 

המטרות   את  להשיג  מנת  על  האנרגטית.  ההתייעלות  ושיפור  מאובנים  בדלקים  התלות  הפחתת 

)( וארוכי ט 2020(, בינוניים )2015הללו נקבעו יעדים קצרי טווח ) בשלב זה, התפתחות    (.2030ווח 

 31הסקטור מתבצעת באמצעות השקעות גדולות של מפעלים פרטיים וציבוריים. 

זו    2030  –  2005מדיניות האנרגיה   רגולטורית רחבה. מערכת  ע"י מערכת  נתמכת  של אורוגוואי  

 מורכבת ממספר חוקים וצווים.
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מ באנרגיות  להשקעות  תמריצים  מעניקה  זו  רגולטורית  בשנמערכת  אושרה  2007ת  תחדשות.   ,

המתודולוגיה   זרות.  השקעות  כולל  המתחדשות  האנרגיות  בסקטור  השקעות  לקידום  מדיניות 

. כמו כן, ממשלת אורוגוואי  002/012במסגרת צו    2012להערכת ההשקעות נכנסה לתוקף בפברואר  

פומבית מכירה  תוכנית  )תקנות  -יישמה  מכרזים  שלושה  באמצעות  ,  403/00983תחרותית 

. יצוין, כי אורוגוואי משתמשת במכרזים כמכשיר  32( ותעריפים קבועים 424/01185  -ו  159/01184

העיקרי לפיתוח ולקידום השימוש באנרגיה מתחדשת במדינה תוך עידוד חברות מחו"ל להשקיע  

 33ולבצע פרויקטים במדינה בסקטורים השונים של האנרגיות המתחדשות.

מעניקה   אף  זו  רגולטורית  למערכת  מס  צו  תמריצי  מתחדשות.  באנרגיות    354/0091משתמשים 

מקנה תמריצי מס כגון פטור ממע"מ, ממסי יבוא ומעמלות ולשימוש באנרגיות מתחדשות בכלל  

מקדם את הפיתוח והשימוש באנרגיה תרמית סולארית    2009משנת    18585או בסוג מסוים. חוק  

ולים להתקין מערכת אנרגיה  פורט ובתי ח באמצעות הענקת תמריצי מס וחיוב מלונות, מועדוני ס 

לפחות   שתייצר  סולארית  צו    50%תרמית  המים.  לחימום  הנדרשת  מסמיך    173/010מהאנרגיה 

 . 34מנויים המחוברים לרשת חלוקת החשמל במתח נמוך להתקין מערכות לייצור אנרגיה מתחדשת 

מת אנרגיות  של  שונים  בסוגים  השימוש  את  מעודדת  זו  רגולטורית  חוק  מערכת    18195חדשות. 

תוצרי    2007משנת   ייצור  לעודד  בכדי  ביולוגיים  בדלקים  והשימוש  הפיתוח  הייצור,  את  מעודד 

לוואי כמו חשמל, מזון לבעלי חיים, דשנים וסוכר ובמקביל להפחית את התחרות עם ייצור המזון  

ול של  חלק ממונופ  על קרקע ומים. על פי חוק זה, הייצור והייצוא של דלקים ביולוגיים אינו מהווה 

לחברת הדלק הלאומית הציבורית   ביולוגיים  נהנים מהיכולת לספק דלקים  יצרניו  המדינה אלא 

(ANCAP  הביולוגיים הדלקים  ליצרני  מעניק  זה  חוק  כן,  כמו  בינלאומיים.  לשווקים  או   )

חשמל   הפקת  גם  שנים.  עשר  למשך  הכנסה  ומס  רכוש  ממס  פטור  כולל  פיסקאליים  תמריצים 

 .35ק ה נקבעה בחומביומס 

המערכת הרגולטורית אף קבעה את הקמתם ואת תחומי סמכויותיהם של הרשויות הרגולטוריות  

הסוכנות   הוא  האנרגיה  סקטור  של  הפעילות  את  להסדיר  אחריותו  שתחום  הגוף  באורוגוואי. 

( הלאומית  החשמל  חברת  ומים.  אנרגיה  לשירותי  גישה  UTEהרגולטורית  מתן  על  אחראית   )

  .36אי באמצעות פתיחת מכרזים, מדידות ועוד מל באורוגוולרשת החש

ם שימוש  נוגע  לקידוב   18.597מספר    חוק  2009בספטמבר    21  -כמו כן, כחלק ממדיניות זו, נחקק ב

סעיף   באנרגיה.  התורם     1יעיל  לאומי  לאינטרס  נחשב  באנרגיה  היעיל  השימוש  כי  קובע  לחוק, 

בר לפיתוח  הלאומית,  בכלכלה  החממה  -לתחרותיות  גזי  פליטת  ולהפחתת  המדינה  של  קיימא 

כפי   אורוגוואי  חתומה  עליו  אקלים  שינוי  בנושא  האו"ם  של  המסגרת  בהסכם  שנקבעו  בתנאים 
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למעלה )שנזכר  והאוצר  הכלכלה  משרד  כי  החוק  קובע  עוד   .MEF  האנרגיה התעשייה,  ומשרד   )

( ( אחראים על הכנת מדריך עבור מערכת קרן הנאמנות של אורוגוואי לחיסכון  MIEMוהכרייה 

( אנרגטית  ולהתייעלות  אנרגטית  FUDAEEבאנרגיה  להתייעלות  טכני  סיוע  לממן  שמטרתה   )

פרו לממן  הלאומית,  השברמה  של  ופיתוח  יקטים  מחקר  לקדם  אנרגטית,  בהתייעלות  קעות 

זה, משרד  בתחום. כחלק מחוק  של משבר  מגירה בהקשרים  כקרן  ולשמש  אנרגטית  בהתייעלות 

( והכרייה  האנרגיה  באנרגיה  MIEMהתעשייה,  לחיסכון  אורוגוואי  של  נאמנות  קרן  יקים   ,)

אישורי של  העסקאות  את  ינהל  והוא  אנרגטית  בהתאם  ההתייעלות    ולהתייעלות  האנרגטית 

היעילות   תעודות  בשוק  השקיפות  את  שיבטיח  באופן  הממשלה  ידי  על  שנקבעו  להנחיות 

( כסוכן נאמן מטעם הבנק המרכזי  CNDהאנרגטית. את הגוף זה ינהל התאגיד הלאומי לפיתוח ) 

יעלות  ישמש גם כקרן ערבות למימון ייעודי לפרויקטים להתי  FUDAEE-(. ה BCUשל אורוגוואי )

ית במסגרת קרן הערבות הלאומית. עוד, הוא יספק מימון לפיתוח אבחון אנרגיה ולימודים  אנרגט

 .37למגזר הציבורי והפרטי ועוד 

( והכרייה  האנרגיה  התעשייה,  משרד  כך,  אנרגטית  MIEMלשם  להתייעלות  היחידה  את  יקים   )

(UEE( חריות של  (. תחומי האDNETN(, במסגרת המנהל הלאומי לאנרגיה וטכנולוגיה גרעינית 

( כוללים בין השאר, קביעת מדיניות, תקנים ותשתית נחוצה  UEEהיחידה להתייעלות אנרגטית )

לפיתוח   ופיננסיות  כלכליות  טכניות,  יכולות  תקנות,  פיתוח  עוד,  במלואו.  החוק  את  ליישם  כדי 

פיתוח    כדי להבטיח  מדיניות לטווח קצר, בינוני וארוך, מבחינה יישומית, כלכלית וסביבתית. זאת,

הנלווים  -בר והיתרונות  באנרגיה  יעיל  לשימוש  אורוגוואי  אזרחי  כל  של  ומודעות  ידע  קיימא, 

לשימוש במשאבים אלו. עוד, הפצת מידע אודות מקורות אנרגיה זמינים וההשפעות עקב השימוש  

התעשייה,    כמו כן, על משרד .בהן. האחריות והסמכויות של גופים אלה מפורטים גם כן בחוק זה

)ה והכרייה  לאישור  MIEMאנרגיה  אנרגטית  להתייעלות  הלאומית  התוכנית  את  להכין    )

עשר השנים הבאות, ובכל חמש שנים  -הממשלה  בתיאום עם המשרדים הנוגעים בדבר עבור חמש

 38תהיה ביקורת והערכה של התוכנית.  

ההיבט  את   היתר,  בין  כוללת,  אנרגטית  להתייעלות  הלאומית  מהתוכנית  הבאים:  נגנונים  ים 

רכב הדורשים   וכלי  ציוד, מכשירים  של  לצריכת האנרגיה  ביחס  לצרכן  מידע  זמינות  המבטיחים 

גם   כמו  באנרגיה  יעיל  בשימוש  וחינוך  קידום  פיתוח,  תוכניות  פעולתם;  לצורך  אנרגיה  אספקת 

באנרגיה;   יעיל  לשימוש  התורמים  ידע  בתחומי  לאומיות  טכנולוגיות  של  ופיתוח  מנגנונים  מחקר 

יצירת  המ הציבוריים;  הגופים  ושל  המרכזי  המנהל  של  במתקנים  באנרגיה  יעיל  שימוש  בטיחים 

יעיל   לשימוש  מינימליות  דרישות  קביעת  באנרגיה;  יעיל  לשימוש  פרויקט  לאפיון  קריטריונים 

להנחיות   בהתאם  ציבורית  ולתאורה  ציבורית  לתחבורה  שייבנו,  החדשים  למבנים  באנרגיה 
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אנרגטית וסביבתית, בשיתוף משרד התעשייה, האנרגיה והכרייה ומשרד  התייעלות     ולתקנים של

 39התחבורה.

  10בפרק ג', מידע לציבור, נכללים סעיפים שונים הנוגעים לציבור בתחום האנרגיה. למשל, סעיף  

לקדם   לתקנות,  בהתאם  ופרטיים,  ציבוריים  אנרגיה  שירותי  מספקות  אשר  החברות  את  מחייב 

יעיל בק  שימוש  וכן,  באנרגיה  יעילות  שימוש  ושיטות  מושגים  על  אותם  ליידע  לקוחותיהם,  רב 

( הוא הקובע את השיטות והמועדים  MIEMלהקל עליהם. משרד התעשייה, האנרגיה והכרייה )

להחלת תיוג ההתייעלות האנרגטית. לפיכך, המידע אשר יימסר לצרכן על צריכת האנרגיה וביצועי  

ם טרם  תוקנו, אז על ידי גופי התקינה הבינלאומיים. נוסף  אומיים או אהציוד יתבסס על תקנים ל

( מוסמכת לבצע את  URSEAעל כך, חוק זה קובע כי היחידה הרגולטורית לשירותי אנרגיה ומים )

כחלק   האנרגטית  ההתייעלות  אודות  סטנדרטי  מידע  הכולל  ציוד  הפצת  על  הבקרה  משימות 

 40של הפרת החוק. קנסות בקרה מהבקרה, יחידה זו אף מוסמכת להטיל 

( אף מוסמך על פי חוק זה להעניק תעודות התייעלות   MIEMמשרד התעשייה, האנרגיה והכרייה )

 41אנרגטית. 

מתחדשות.   אנרגיות  בפיתוח  אורוגוואי  ממשלת  עם  פעולה  משתפים  בינלאומיים  ארגונים  גם 

( האו"ם  של  הפיתוח  תוכUNDPתוכנית  את  השיקו  אורוגוואי  וממשלת  אנרגיית(  של    נית  הרוח 

( )UWEPאורוגוואי  - Global Environment Facility( עם כספים מהמתקן העולמי לסביבה 

GEF( העולמי  הבנק  ידי  על  שנתמכו   ,)WBהבין והבנק   )-( לפיתוח  המטרה  IADBאמריקאי   .)

של   הציבור  בעובדי  לתמוך  וכן  רוח  אנרגיית  של  וקידום  שיווק  לממן   DNE-ו  UTEהייתה 

פיתחו שלושה עובדי מדינה של    2007ביוני    30  -רגיית רוח. כתוצאה מכך, ב ם אנם לקידובעבודת

UTE את תכנית  ה-UWEP בתוך ה-DNE 42(. 2012ביוני  30 -לתקופה של חמש שנים )עד ה 

את פרויקט ייצור    2010וממשלת אורוגוואי השיקו בשנת    UNDP  -, הUWEP  -בדומה לתכנית ה 

. פרויקט זה, שבוצע  GEF  -בתמיכתו הכספית של ה  (PROBIOאי )האנרגיה מביומסה באורוגוו 

( הסביבה  לאיכות  אורוגואי  של  הלאומית  הסוכנות  ידי  הלאומית  DINAMAעל  המנהלת   ,)

) DNEלאנרגיה ) (. אלו מכוונים מטרתו לפתח ייצור  DGF(, והמנהל הכללי של אורוגוואי לייעור 

 43ערות המקומית. בתעשיית הי חשמל מבוזר ברשת אשר מבוססת על שאריות ביומסה

( ובקריביים  הלטינית  באמריקה  האו"ם  של  הפיתוח  תוכנית  בדיונים  UNDP-LACגם  תמכה   )

דיונים   והחשמל.  בענפי האנרגיה  הנוגעות למיתון שינויי אקלים  ובפעולות אסטרטגיות  לאומיים 
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בור אמריקה  ופעולות למתן שינויי אקלים מקודמים במסגרת פרויקט מדיניות האקלים שהושק ע 

בשנת   אקלים    2008הלטינית  מדיניות  באורוגוואי  2012)פרויקט  אקלים(.  אסטרטגיות  הכנת   :

 44ההתמקדות היא בתחום האנרגיה המתחדשת )כמו גם בחקלאות(. 

)תוכנית האנרגיה מביומסה(, וכן פרויקט    PROBIO  -)יעדי אנרגיית הרוח( ו  UWEP  -תכניות ה 

כנולוגיות האנרגיה המתחדשת, אורוגוואי העניקה  כי בין כל טאנרגיית הרוח עם ברזיל מאשרים  

עדיפות לפיתוח אנרגיות רוח וביומסה. אחריהן הוסיפו מדיניות נוספת של אנרגיה מתחדשת כמו  

 45.  2030-2005( ומדיניות האנרגיה  18597חוק התייעלות אנרגטית )מס' 

שת כאשר מתוכן  אנרגיה מתחדמהחשמל שלה ממקורות    97%, ייצרה אורוגוואי מעל  2018בשנת  

מהווה   ההידרואלקטרית  מהווה  44%האנרגיה  הרוח  אנרגיית  תרמית  33%,  מביומסה  אנרגיה   ,

 46.33%וולטאית, סולארית מהווה  -ואנרגיה פוטו 17%מהווה 

פיתוח תחום האנרגיות המתחדשות זוכה לתמיכה רבה מצד קואליציה של תומכים הכוללת, בין  

ים כאחד, חברי פרלמנט, המנהל הלאומי לאנרגיה שהוא  ולא ממשלתי   היתר, גורמים ממשלתיים

 ( והכרייה   האנרגיה  התעשייה,  ממשרד  באוניברסיטת    .MIEM)47חלק  להנדסה  הפקולטה 

( לאנרגיה  UDELARהרפובליקה  ובמעבר  כלכלי  בפיתוח  המתמקדת  האקדמית  ,הקבוצה   )

( ברטוני  רטו  פרופסור  עם  החברה  למדעי  בפקולטה  שUDELARמתחדשת  עוד,  ותפויות  (. 

(,  AHKאורוגוואי )-מקומיות וזרות של מפתחי אנרגיית רוח, לשכת התעשייה והמסחר הגרמנית

 ( בינלאומי,  ופיתוח  פעולה  לשיתוף  הספרדית  לאנרגיית  AECIDהסוכנות  לאורוגוואי  האגודה   )

יבה של  (, רשת אורוגוואית של ארגונים לא ממשלתיים סביבתיים ועוד. אמונות הל AUdEEרוח )

ליציה מדגישות את המטרות להגדיל את ריבונות האנרגיה, לספק גישה אוניברסלית ולהגן  הקוא

( צמצום התלות בחשמל מיובא מארגנטינה, ברזיל וספקים  1על הסביבה וביטחון האדם על ידי )

( )2אחרים;  יותר;  ( שמירה על הסביבה כמו גם על  3( השגת מחירי חשמל חסכוניים ומשתלמים 

של  בריא האדם  אנרגיה  ות  לפתח  כלשהי  אפשרות  מניעת  ידי  על  והעתידיים  הנוכחיים  הדורות 

רוח,   אנרגיית  כגון  מסורתית  שאינה  מקומית  מתחדשת  אנרגיה  לנצל  זאת  ובמקום  גרעינית 

פוטו אנרגיה  פחותה  ובמידה  קטן  מידה  בקנה  הידרואלקטרית  אנרגיה  )-ביומסה,  ו  (  4וולטאית; 

 48ית.קידום ההתייעלות האנרגט
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 וידאומונטו

"תכנית   נקרא  מתחדשות  לאנרגיות  מעבר  עבור  מונטבידאו  עיריית  של  האסטרטגית  התוכנית 

מונטבידאו   של  האסטרטגית  "2030האנרגיה  תיבות,  ובראשי   "PEDEM  ."

בהתאם    3346/11ספרמבהחלטה  אנרגיה  בענייני  והאסטרטגיות  היעדים  את  לראות  ניתן 

( מונטווידאו  של  האסטרטגית  האנרגיה  תוכנית  את  PEDEMלהתקדמות  מפרטת  ההחלטה   .)

 49. 2011ההחלטות והשלבים אשר הובילו לאישור התוכנית בשנת  

מספר   נוס  2006באוקטובר    2מתאריך    3856/06בהחלטה  שנחתםאושר  ההסכם  משרד   ח  עם 

( והכרייה  האנרגיה  עבודה  MIEMהתעשייה,  צוות  להקים  מונטבידאו  עיריית  התחייבה  בו   )

תוכנית   מונטבידאו,  של  האסטרטגיה  מספר  PEDEMלהכנת  בהחלטה  ועדת    4058/06.  הוקמה 

. כחלק מכך, עבור הפקת התוצרים נחתם הסכם  2006באוקטובר    17  -האנרגיה לצורך מטרה זו, ב

)  עם אוניברסיטת .  2009בספטמבר    14  -ב   3911/09( תחת החלטה מספר  UDELARהרפובליקה 

מהלך העבודה התחלק לשלושה חלקים: איסוף חומרים, הכנת קווים ויעדים אסטרטגיים ופיתוח  

( הרפובליקה  אוניברסיטת  הן  וכלים.  הצעות  UDELARיעדים  הציגו  האנרגיה  ועדת  והן   )

ואסטרטגיו ליעדים  העיריימשלימות  עבור  מהעירייה  ת  נוספים  גורמים  עם  התייעצו  גם  הם  ה. 

ומחוצה לה כולל עם הפקולטות להנדסה ומדעי החברה. המנהל הכללי של מחלקת התכנון הסכים  

של   האסטרטגית  האנרגיה  תוכנית  נוצרה  מכך  וכתוצאה  זה,  בעניין  ההחלטה  קבלת   את  לקדם 

ביולי    3346/11בהחלטה מספר    רה את התוכנית(. עיריית מונטווידאו אישPEDEMמונטווידאו )

. תוכנית זו מהווה מסגרת ומתווה  לכלל הפעולות  2012באוקטובר    4477/12ובהחלטה מספר    2011

 50שעיריית מונטווידאו תפתח בנושא במסגרת סמכויותיה. 

אותן   את  להשיג  בכדי  לנקוט  שיש  הפעולה  אסטרטגיות  ואת  המטרות  את  קבעה  זו  החלטה 

היא חסכון ושימוש יעיל באנרגיה ואותה ניתן להשיג באמצעות שילוב  מטרה הראשונה  המטרות. ה 

בתחבורה   השימוש  עידוד  ובתחבורה,  בתעשייה  במבנים,  אנרגטית  להתייעלות  קריטריונים 

ועוד. המטרה השנייה הינה לקדם אנרגיות מתחדשות כחלק מגיוון מקורות האנרגיה   הציבורית 

יבתי. כדי להשיג מטרה זו, האסטרטגיות המוצעות  ימות מהפן הסב העירוניים תוך שמירה על קי

האנרגיה   גיוון  במסגרת  העירונית  ברמה  אנרגיה  לייצור  ו/או  לשימוש  הנוגע  מודל  להגדיר  הן 

הלאומי וגם, לגוון את האנרגיות בתחום התחבורה. המטרה השלישית היא בניית מודעות ואמון  

מוצעות הינן, ליצור פלטפורמת מידע,  האסטרטגיות ה  עבור האזרחים בתחום האנרגיה. לשם כך,

האנרגיה   תוכנית  של  היישום  בתהליך  מעורבים  אשר  הגורמים  כל  בין  ושיתוף  תקשורת 

ציבוריות  חוויות  ליצור  וכן  מונטבידאו  של  בתחום  -האסטרטגית  הידע  לחיזוק  חדשניות  פרטיות 

עבור  לאנרגיה  שוויונית  גישה  לקדם  הינה  הרביעית  המטרה  מו  זה.  נטבידאו.  אוכלוסיית 

אסטרטגיה זו כוללת תיאום מאמצים בין גורמים שונים להסדיר את ההיבטים הקשורים לתחום  

התחזקות   הינה  החמישית  המטרה  בקרקע.  השימוש  בתכנון  בפרט  העירונית,  ברמה  האנרגיה 
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  מוסדית בתחום האנרגיה. מתוך כך, האסטרטגיות המוצעות לשם השגת מטרה זו הינן: התאמת 

הארגונ יעדים  המבנה  שילוב  וממדיו,   היקפו  פי  על  במוסד  האנרגיה  נושא  וניהול  לתכנון  י 

חיצוני   ומימון  תקציביים  חוץ  משאבים  השגת  קידום  שוטפות,  בתוכניות  לאנרגיה  הקשורים 

לפרויקטים ספציפיים, קידום הכשרת העוסקים בנושא האנרגיה וכחלק מכך, גם שילוב וקידום  

גישה   ידע,  טכנותחומי  של  של  והפצה  השונים  במגזרים  הקיים  המידע  שילוב  חדשניות,   לוגיות 

 51עיריית מונטבידאו ובמוסדות אחרים ביחס לאנרגיה והפצת מידע שיטתית. 

אשר משלימה אותה ואשר    4477/12(, חשוב  לציין את החלטה  3346/11בנוסף להחלטה זו )מספר  

הע   2012באוקטובר    22אושרה בתאריך   ראש  ידי  הכ על  והמזכיר  מסכמת את  יר  זו  ללי. החלטה 

עד אז ומתייחסת לשלבים הנותרים אחרי ששלב התכנון של    PEDEMהתוצאות שעברה תוכנית  

PEDEM    ביחס האנרגיה  נציבות  ע"י  הוגש  אשר  הסופי  הדו"ח  את  לאשר  יש  ראשית,  אושר. 

רגיה  מנות קבינט אנלהצעת הפעולות והפרויקטים שפותחו ע"י המנהל לענייני אנרגיה. שנית, יש ל

יש   שלישית,  ותכנון.  ניידות  סביבתי,  פיתוח  עירוני,  למיזוג  המחלקות  ומנכ"לי  ממזכ"ל  המורכב 

ידי   על  מיושמים  אשר  והפרויקטים  היעדים  העדיפויות,  סדרי  הגדרת  את  הקבינט  בידי  להפקיד 

ותיאום   עבורם  תקציב  תחזית  עם  שנקבעו,  ויעדים  לאסטרטגיות  ביחס  שונים  ביניהם.  מוסדות 

תכנון  רביעי המשפטי,  הייעוץ  אגפי  למשל  לכך  מודעות  בעירייה  המחלקות  כל  כי  לוודא  יש  ת, 

 52אסטרטגי ועוד. 

 53בפחמן. -תכנית זו כוללת בין השאר מעבר לכלכלה דלת

"היחידה המנהלית לחוסן עירוני". מטרת יחידה    2017חשוב לציין כי במונטווידאו הוקמה בשנת  

העיר  את  להכין  היא  ל  זו  תושביה  בפניה  ואת  מציבים  אשר  המגוונים  האתגרים  עם  התמודד 

מתוכנית   ומאפיינים  מטרות  שילוב  תוך  והגלובליזציה,  האקלים  שינויי  העיור,  תהליכי 
54PEDEM. 

כ באורוגוואי  כי  יצוין,  זה,  גרה    95%  -בהקשר  כמחציתה  וכמעט  בערים  גרה  מהאוכלוסייה 

הנגישות לתחבורה הציבורית, לעשות    א שיש לשפר אתבמטרופולין מונטווידאו. משמעות הדבר הי

תאי   ע"י  רכבים המונעים  או  רכבים חשמליים  כמו  חממה  גזי  פולטים  רכב שאינם  בכלי  שימוש 

ביעדי הפיתוח בר הקיימא    11מימן וליישם תכנית לתחבורה מקיימת. זאת, בהתאם ליעד מספר  

 .56ייה וזמינה" ע ל"אנרגיה נק בנוג 7וליעד מספר   55 בנוגע ל"ערים וקהילות מקיימות"
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פרויקט   במונטווידאו מתנהל  כך,  על  לאיכות הסביבה    GEOCitiesנוסף  תוכנית האו"ם  מטעם 

(UNEP( האו"ם  של  הפיתוח  ותכנית   )UNDP  באמצעות העירונית  הסביבה  את  לנהל  במטרה   )

רויקט  סביבתיים למעקב טוב יותר ולהשוואה עם ערים אחרות. פ-פיתוח אינדיקטורים חברתיים

פותח  לא    זה  וארגונים  אקדמאים  פוליטיקאים,  מוסדות,  מומחים,  השתתפות  באמצעות 

 .57ממשלתיים הקשורים לניהול סביבתי עירוני במונטווידאו

והשימוש   הפיתוח  הייצור,  לקידום  פועלת  מונטבידאו  עיריית  כי  אלו,  תוכיות  פי  על  לראות  ניתן 

ות, שיתוף הציבור ועוד. עיריית  יכות בינלאומי באנרגיות מתחדשות באמצעות שיתופי פעולה, תמ 

שהיא   ותקנה  צו  בכל  אורוגוואי  של  המשפטית  המחלקה  את  ומערבת  מתייעצת  מונטווידאו 

 מוציאה בהקשר לנושא זה. 

הינה   מתחדשות  לאנרגיות  המעבר  יוזמת  כי  עולה  סקארונה  מרטין  עם  שקיימנו  מראיון 

תקנות מטעם העירייה, עליהן    עם זאת, יש גם ממשלתית. התהליך הרגולטורי הוא של הממשלה ו

מתייעצים יחד עם הציבור. התקנה באה לידי ביטוי בחוק ועל פי צו ממשלי ומוסדרת גם ברמה 

הממשלתית וגם העירונית. עם זאת, יש גם עמותות, ארגונים וחברות אשר לוקחים חלק בקידום  

לאנרגיות   מיוחד  המדיניות  תקציב  נבנה  כך,  לשם  בדר"מתחדשות.  ניתן  מהממשלה  אשר  כ 

(Martin Scarone, 2021). 

ברמת   כלל  בדרך  מתבצע  והפיקוח  ופרטיות  ציבוריות  חברות  מופקדות  המדיניות  יישום  על 

הממשלה. השימוש במוצרי אנרגיה מתחדשת הינו ברובו לא חובה אך, לעתים, כמו במקרים של  

ואנרגיה תרמית, השימוש הוא חובה במגזרי  ,Martin Scarone)ם מסוימים  אנרגיה סולארית 

2021). 

מתחדשת,   אנרגיה  מוצרי  של  ובאסדרה  בשימוש  מאוטונומיה  נהנית  העירייה  מונטבידאו,  בעיר 

התרבותיים,   הצרכים  את  בחשבון  לוקח  אשר  עירייה  צו  דרך  לתוקף  נכנס  השימוש  מכך,  כחלק 

  .(Martin Scarone, 2021)הכלכליים והחברתיים של תושבי העיר 

 וצרים ים ומשימוש

 כבים חשמליים ר

עיריית   עם  פעולה  בשיתוף  מתבצעת  אשר  ממשלתית  יוזמה  הינה  חשמליים  רכבים  יוזמת 

בינלאומיות   פרטיות  חברות  כמו  ממשלתיים,  חוץ  גופים  גם  מעורבים  זו  ביוזמה  מונטבידאו. 

האירופא  האיחוד  של  כמו  בינלאומיים,  גופים  עם  ליוזמות  גם  שותפה  מונטבידאו  י,  ועיריית 

 נית הסביבה של האו"ם והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה.  האו"ם, תוכ
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  90של  לסבסודבנוגע 5690/18האסדרה התבצעה באמצעות תקנות וצווים עירוניים, למשל, החלטה  

 .58מוניות

לחשמל   הלאומית  והרשות  העירייה  מטעם  זו  למדיניות  מיוחד  תקציב  ישנו  תקציב,  מבחינת 

(UTEאשר מזכה בהקלות ותמרי )למוניות חשמליות ותוך כדי ההתקדמות אשר    צים בעת המעבר

 59נרשמה, לאוטובוסים חשמליים.

שליש   מהווה  התחבורה  תחום  במונטבידאו.  בגודלו  השני  האנרגיה  צרכן  הוא  התחבורה  תחום 

תחילת ביצוע המעבר לתחבורה ציבורית חשמלית, החל בשנת  60מצריכת האנרגיה של מונטווידאו. 

ממשלת  2015 ידי  כ  על  כחלק  אורוגוואי,  ומרכזי  פעיל  חלק  בכך  לקחה  מונטבידאו  עיריית  אשר 

אשר   מוניות  בין  השילוב  בעיר.  הציבורית  התחבורה  של  האנרגיה  בשימושי  לשינוי  מהמדיניות 

בשנת   לעבוד  בשנת    2015החלו  לעבוד  החלו  אשר  החשמליים  גם  2016והאוטובוסים  כמו   ,

להפוך לאחת הערים החלוצות ביבשת  יר מונטבידאו  התמריצים לאופנועים חשמליים, אפשרו לע

זו. לצעד זה עבור מונטבידאו יש השפעה רבה על איכות החיים בת  -בקידום השימוש בתחבורה 

לנו   שיש  אסטרטגית  "מטרה  הוא  זה  שינוי  דאז,  המבצעת  הרשות  ראש  שאמר,  וכפי  הקיימא 

האסטרטגיים   מהצווים  באחד  עמידה  הוא  זה  מהלך  וכעיר",  מונטבידאוכאומה  העמידה    אשר 

אנו    61לעצמה.  וכמדינה  עיריית מונטבידאו, "כעיר  מטרת פעולות אלו בהתבסס על הצהרת ראש 

חמצני. עוד, השימוש בסוג זה של תחבורה תורם להפחתת  -תורמים להפחתת פליטת הפחמן הדו 

 62זיהום הרעש בעיר." 

לאנרג במעבר  מונטבידאו  עיריית  לעצמה  הציבה  אשר  מהיעדים  בכחלק  מתחדשות  תחבורה  יות 

מסך    10%-יהיו כשלוש מאות מוניות חשמליות בעיר )כ  2020הציבורית בעיר, הם קבעו כי עד שנת  

צי המוניות בעיר( וכי מי שירכוש היתר מונית חשמלית חדש, יוכל גם להחליף עד שלושה רכבים  

רכב.  לבעל  מונטבידאו  עריית  רכבים אשר    63בסבסוד  מונטבידאו מאשרת  לעמוד  עיריית  צריכים 

כמו   מסוימים,  החשיבות    100%בתנאים  ועוד.  במהירות  הסוללות  את  להטעין  יכולת  חשמלי, 

את   מפחיתים  הם  כן,  וכמו  רעש  זיהום  או  חממה  גזי  פליטת  מייצרים  אינם  שהם  אלו  בתנאים 

 .64עלויות התפעול של נהג המונית ועלויות התחזוקה 
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אוטובוסים    100ונים, שואפת לשלב  ים ממשלתיים שעל כן, עיריית מונטווידאו, בשיתוף עם משרד

תוכנית   בעיר.  חשמליות  ומוניות  חשמליים  מטענים  לקידום    PEDEMחשמליים,  גם  מתייחסת 

ברכבים   שימוש  ביולוגיים,  דלקים  לקידום  המשתמש,  עבור  יותר  יעילה  תחבורה  מערכת 

מק  עירונית  לניידות  הלאומית  התכנית  גם  ועוד.  וחשמליים  שהיברידיים  ויעילה  לה  יימת  מה 

למטרה להחליף בהדרגה את האוטובוסים המונעים ע"י דיזל באוטובוסים חשמליים. כחלק מכך,  

, מפעילת התחבורה  CUTSCA  -אוטובוסים חשמליים מסין הגיעו למונטבידאו ל  20,  2020במאי  

 65הציבורית העירונית הגדולה ביותר באורוגוואי. 

ניתן השנים,  לאורך  מההתקדמות  מ  כחלק  בתחום  לאורוגוואי  מובילה  אשר  מדינה  של  עמד 

משתמשות   אשר  חשמליות  ניידות,  חכמות,  לערים  הקשורים  בנושאים  וכן,  החשמליים  הרכבים 

 66( קרולינה קוסה.MIEMבאנרגיות מתחדשות, לדברי השרה לתעשייה, אנרגיה וכרייה ) 

חשמלית  2019בשנת   "ניידות  בנושא  בפרויקט  להשתתף  מונטבידאו  מטעם  נבחרה   "

"Solutionsplus  יוזמת. הניידות על  זה מבוסס  ידי האיחוד האירופי. פרויקט  על  " אשר ממומן 

( וופרטל  ומכון  האו"ם  ידי  על  שהושקה  העירונית  בפסגת  Instituto Wuppertalהחשמלית   )

בשנת   האו"ם  של  שותף  2014האקלים  פרויקט  עם  הדוק  באופן  פעולה  משתפת  העיר  כן,  .כמו 

מתקן העולמ  במימון  )הסביבה  )GEFי  לאנרגיה  הבינלאומית  הסוכנות  ידי  על  המנוהל   ,)IEA  )

וכן   קיימא,  בר  הפיתוח  ויעדי  פריז  בהסכם  עומדות  הניידות  ומבטיח שמערכות  וסביבת האו"ם, 

טעינה   תחנת  מהקמת  יורכב  הפרויקט  החדש.במונטווידאו,  העירוני  היום  לסדר  להתייחס 

התחבורה הציבורית העירונית בעיר.כחלק    את כל מפעילי  לאוטובוסים חשמליים שיכולה לשמש

  80-, עם יותר מ  2020מכך, מונטווידאו השתתפה בסדנת ההשקה אשר התקיימה בברלין, בינואר  

 67משתתפים מהפרויקט. 

, אורוגוואי חנכה את הנתיב הראשון לרכבים חשמליים בדרום אמריקה, העובר גם דרך  2018ביוני  

 68שלתית, הציבה לאורכו של הנתיב תחנות טעינה.החשמל הממ ברת , חUTA -מונטבידאו. ה 

 בנייה ירוקה 

בנות  תקנות  תיקנה  מונטווידאו  עיריית  מתחדשות,  לאנרגיות  מהמעבר  בתחום  -כחלק  קיימא 

מערכות   כמו  מתחדשות  אנרגיות  שילוב  אנרגטית,  התייעלות  היתר  בין  כוללות  אלה  הבנייה. 

אנרגטי והתייעלות  סולאריות,  בתיםחימום  בשיפוץ  מקדמת    69. ת  מונטבידאו  עיריית  כן,  כמו 
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העירונית,   התברואה  רשת  של  השאיבה  בתחנות  ברמזורים,  ציבוריות  תאורה  נורות  החלפת 

 70לשם התייעלות אנרגטית. LEDבתיאטראות, בספריות, במוזיאונים ועוד בטכנולוגיית 

 

בתאריך    4959/13מספר  החלטה ואושרה  עודכנה  מודל     2013באוקטובר    28שונתה,  בנושא 
71SuAmVi  עיריית ידי  על  פותח  זה  מודל  בדיור.  סביבתית  לקיימות  מודל  מהווה  זה  מודל    .

ון של פרויקט  הוא מאפשר אבחמונטבידאו בהשתתפות מספר גורמים הקשורים לתחום הסביבה.  

ניתוח,   ממדי  שבע  כולל  הוא  מכך,  וכחלק  הפרויקט  של  חיצונית  להערכה  מכשיר  ומהווה  בנייה 

באופן   הבניין  בתכנון  טובות  עבודה  ושיטות  אמצעים  של  שילוב  בוחן  הוא  עוד,  אנרגיה.  כולל 

 72א. קיימ-יהיה בר   שישפר את ביצועי האנרגיה שלו במהלך חייו ובוחן את מטרתו כי ענף הבנייה

 

 אנרגיית רוח  

מיזמים   של  ההיתכנות  את  בוחנת  הרפובליקה  אוניברסיטת  עם  בשיתוף  מונטבידאו  עיריית 

לשימוש באנרגיית רוח. במסגרת בדיקה זו, הם יצרו "מפת רוח" אשר קובעת את האזורים בעלי  

חוות  לפתיחת  טיוטות  והכינו  רוח  באנרגיית  לשימוש  ביותר  הגבוה  העירוני  הפוטנציאל  ת.  הרוח 

 .73לשנה   MWh95,000לפי בדיקה זו, הצריכה המשוערת של אנרגיית רוח הינה  

מונטבידאו   נמל  עבור  רוח  אנרגיית  )  -ייצור  פלאטה  דל  קואנקה  נמל  TCPטרמינל  של   ,)

מונטווידאו באורוגוואי, יזם תוכניות לייצור אנרגיית רוח, במטרה להפחית את עלויות האנרגיה  

על מנת להגדיל את יתרונותיה במסגרת התחרות עם נמלים אחרים  ון הנובע מכך  ולהשתמש בחסכ

החשמל   לרשת  להתחבר  מחויבות  תהיינה  בטרמינל,  תעגונה  אשר  הספינות  כמוכן,  באזור. 

 .74המקומית המסופקת מהיבשה ולהימנע מהפעלת הגנרטורים שלהן בזמן שהותן בנמל 

 

 סולארי

אורוגוואי.   של  ביותר  והגדול  הראשי  התעופה  נמל  הוא  קראסקו  של  הבינלאומי  התעופה  נמל 

הוא הפך לשדה התעופה הראשון בדרום אמריקה המייצר את האנרגיה שלו בעצמו    2018באוגוסט  

וואט, מהווה חלק  -מגה  0.5שהוא בעל קיבולת של  לטאי. המתקן,  וו-באמצעות מתקן סולארי פוטו

מפרויקט של התייעלות אנרגטית המתבצע בנמל התעופה והכולל החלפת הנורות הקיימות בנורות  

הסולארי   המתקן  הראשון,  בשלב  אוויר.  למיזוג  תרמיות  ומערכות  חום  משאבות  התקנת  לד, 
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מ ומורכב  לטרמינל  בכניסה  פוטופאנל  1,540  -ממוקם  שורות  וולטא-ים  בשבע  המסודרים  יים 

 75מצפון לדרום. 

חברת   כך,  על  וVentusEnergiaנוסף  מתחדשות,  אנרגיות  של  בפרויקטים  המתמחה   ,-  

Cristalpet  בשנת הסכימו  בקבוקים,  בייתור  המובילה  חברה  החווה    2018,  את  להתקין 

המטה גג  על  תעשייתית  לצריכה  באורוגוואי  ביותר  הגדולה  חברת    הסולארית     Ventusשל 

 76במונטבידאו. 

פוטו  סולארית  בסיס  על  פועל  אשר  הסולארי,  ECOCINEMA–וולטאית-קולנוע  הקולנוע  או   ,

לשינוי   ככלי  מתחדשות  ואנרגיות  קולנוע  משלבת  אשר  בינלאומית,  תקשורת  פלטפורמת  הינו 

יקה הלטינית.  חברתי. הקולנוע הסולארי קיים במונטווידאו ובערים נוספות באמר -והשפעה חינוכי 

וולטאית. הוא  -הקולנוע הסולארי הוא בעל יחידות ניידות המופעלות על ידי אנרגיה סולארית פוטו

פעל עוד טרם מגפת הקורונה ובזמן המגפה הוא מביא את הקולנוע לאוכלוסיות חלשות עם מצב  

הבריא-סוציו החירום  בעת  שניתן  כמה  מרומם  רוח  מצב  על  לשמור  כתמריץ  נמוך  ותי.  אקונומי 

וקרנים באמצעות הרכבת מסך מתנפח שעובד עם אנרגיה סולארית ומשדר את האודיו  הסרטים מ

 .77דרך הרדיו 

 ביומסה, פסולת ומשאבים

כאשר בוחנים את משאבי הביומסה של מחלקת מונטבידאו כמקורות אנרגיה אפשריים, נבחנים  

ביערות ועצים  הסקה  עצי  שאריות  חקלאיות,  שאריות  הבאים:  תעשייהמשאבים  שפכים  תיים  , 

 .78גז ועוד -אשר יכולים להפוך לביו 

 דיזל -ביו

מקומי   בישול  שמן  מיחזור  מעודדת  מונטבידאו  עיריית  המתחדשות,  האנרגיות  את  לגוון  כדי 

לביו  הופך  הוא  בסיומו  אשר  כימי  חכמות  -בתהליך  מכולות  הוצבו  המיחזור  ביצוע  לצורך  דיזל. 

. בנוסף,  ALURדיזל של חברת  -לייצור ביו נפט המיועדים  מעבר לזה, ישנם גידולי    79במונטווידאו. 

אלף דונם במטרופולין של מונטבידאו עבור    35-קיימים תמריצים להגדלת שטח נטיעת החמניות ל 

 80דיזל. -ביו
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אחוזים    7  -כ  2015, אורוגוואי הצליחה להפחית משנת  2017כמו כן, על פי מחקר שהתבצע בשנת  

גזי החממה רה בשל הייצור והשימוש הגדלים והולכים  בסקטור התחבו   בממוצע בשנה מפליטות 

הביו  הפקת  דלקים.  סויה  -בביו  בשמני  שימוש  תוך  מתקנים  בשני  מתבצעת  במונטבידאו  דיזל 

שני   של  המשולבת  השנתית  הייצור  יכולת  מבושל.  בישול  ומשמן  מהמשחטה  בפסולת  וקנולה 

 81. דיזל-ליטר ביו מיליון  83 -מיליון ליטר אתנול ו 100המתקנים האלה היא 

 טיפול בגזי חממה 

(, כתוצאה  LFGבמזבלה של מונטיבידאו, מתבצע פרויקט איסוף ושריפה של פליטות גזי חממה )

מגז אשר משתחרר ומתפרק. פרויקט זה גם תורם להפחתת ריחות במזבלה ובמקומות הסמוכים,  

חשות  ית סיכון להתרמייצר הזדמנויות לתעסוקה מקומית, מפחית פליטות של מזהמי אוויר, מפח

 (82MSW.שריפה ופיצוצים במזבלה עקב שיפור בניהול של הפסולת העירונית המוצקה )

 דלק מימן  

 ( והכרייה  עבור משאיות  MIEMמשרד האנרגיה  בוחן שימוש במימן במקום בדלקים מאובנים   )

דלק   לתאי  אידיאלי  באופן  יתאימו  שלהן  הגדולה  הדלק  ותצרוכת  משקלן  בשל  אשר  כבדות, 

וצפו ק כבדות  ומפקטיים  אוטונומיות  משאיות  עשר  כוללת  הפיילוט  תוכנית  באנרגיה.  יותר  פים 

טעינת   פני  על  יתרונות  המימן  לאנרגיית  במונטבידאו.  מהתחנה  מימן  בסיס  על  חשמל  שישאבו 

הרבה   תופס  אשר  המטען  בתא  הסוללה  גודל  מבחינת  והן  ההטענה  זמן  מבחינת  הן  סוללות 

 .83מקום 

 

החלממשלת    -מימן   המימןאורוגוואי  ייצור  פיתוח  את  לעודד  הן  -ה  האחרונות  בשנים  הירוק 

במטרה לייצא אותו למדינות המבקשות להפחית פחמן ממטריצת ייצור החשמל שלהן והן עבור  

כחלק   כבדות.  במשאיות  וארוכים  בינוניים  למרחקים  מטענים  הובלת  לצורך  התחבורה  שוק 

מ בעיר  פיילוט  מפעל  ניבנה  זו,  עם  מיוזמה  לפחות  ונטווידאו  לייצר  ביום,    900יכולת  מימן  ק"ג 

הפיתוח של תכנון הפתרון   נמצאת בשלב  עדיין  זו  יוזמה  בהתבסס על תהליך אלקטרוליזת מים. 

החשמל   חברת  ידי  על  המופקת  מתחדשת  באנרגיה  ישתמש  המפעל  העסקי.  המודל  ומנגנוני 

 .84לשם ייצור המימן  UTEהממלכתית 

של עיריית מונטיבדאו ומשרד האנרגיה;    PEDEMכנית  חלק מיישום תוכ   -התייעלות אנרגטית  

תיאטרון סוליס הינו הבניין השני בעל צריכת החשמל הגבוהה ביותר אחרי בניין העירייה. כחלק  

סוגים שונים של נורות    12-נורות מ  41,000-מתהליך ההתייעלות האנרגטית, הוחלפו בתיאטרון כ

זאת   כל  הבמה.  תאורת  למעט  את  לד,  לאבד  תנאי  מבלי  של  המאפיינים  את  לשנות  או  האיכות 

 
81 Alan Sherrard (2017). Biofuels Reduce Uruguay's Transport Emissions by 7%. Bioenergy 
International. Retrieved from: https://bioenergyinternational.com/biofuels-oils/biofuels-reduce-
uruguays-transport-emissions-7  Accessed on January 5, 2021. 
82 We act. (n.d). Landfill gas capture Montevideo, Uruguay. Retrieved January 5, 2021, 
from:https://www.weact.com.au/wp-content/uploads/2018/01/Landfill-Gas-Capture-in-Montevideo-
Uruguay-2013.pdf 
83FuelcellsEorks. (2020, June). Uruguay Targets Havey Trucks Hydrogen Fuel cell pilot.Retrieved 
January 5, 2021, from:https://fuelcellsworks.com/news/uruguay-targets-heavy-trucks-for-hydrogen-
fuel-cell-pilot/ 
84Uruguay impulsa la producción de hidrógenoverde. (01 October, 2020). Bnamerics. Retrieved February 
1, 2021, from: https://bit.ly/3tkvC6a 
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התאורה בחללי המורשת השונים, וברוב המקרים איכות התאורה רק השתפרה. באופן זה, צריכת  

. מאחר ומדובר בתיאטרון מאד פופולארי, מטרה נוספת של יוזמה זו הינה  74%-האנרגיה פחתה ב  

לחיסכון המודעות  את  העיר  תושבי  בקרב  פרו  להעלות  של  באנרגיה.  בהשקעה  התבצע  זה  יקט 

כ  90,000 זו,    70,000  -דולר שאפשר לתיאטרון לחסוך כבר בשנה הראשונה  יוזמה  דולר. בעקבות 

 .85תיאטרון סוליס זכה בפרס הלאומי להתייעלות אנרגטית 

 

)  -עץ חכם   , מטעני  WiFi( בנויה כעץ ומספקת חיבור  EMIתחנת מונטווידאו החכמה הראשונה 

USBקון אופניים, מתקן מים חמים וקרים וכן גם חיפוש אינטראקטיבי על גבי  ת אזור לתיולל, כ

פרויקט זה יצא לפועל מטעם    מסכי מגע של אירועים, חדשות, תחבורה, שיווק עירוני, צילום ועוד.

דוגמא  המח זו  טריטוריאלי.  ולתכנון  ציבוריים  למרחבים  האגפים  קיימא,  בר  לפיתוח  לקה 

יבתית, אקולוגית והנאה מהמרחב הציבורי, אשר האלמנט המרכזי  של קיימות סב  לפרויקט עירוני

 .86םמשמש כמפלט והגנה על שירותים ומשתמשי  -שלה, העץ 

 

עיריית מונטווידאו פיתחה תוך שיתופי פעולה    -תקנה עבור בידוד תרמי בבניינים חדשים .1

.  2009ולי  מי  2928/8מס'  במסגרת החלטה    2010שונים את התקנה הזו שנכנסה לתוקף בפברואר  

הגג,   על  תרמית  העברה  מקדם  כמו  הבניין,  מעטפת  על  החלים  התנאים  את  קובעת  זו  תקנה 

 הקירות ועוד. כיום, עיריית מונטבידאו נמצאת בתהליך עדכון תקנה זו. 

 מטרת תקנה זו: לתרום לחיסכון ושימוש יעיל באנרגיה. 

 ים להתייעלות אנרגטית. לבות קריטריונאסטרטגיה ויישום: עדכון תקנות מחלקתיות אשר מש 

ההחלטה התקבלה ע"י קבוצת עבודה בינתחומית ייעודית לתחום, בשיתוף פקידי עירייה ונציגים  

)משרד השיכון והתכנון    MVOTMA)משרד התעשייה, האנרגיה והכרייה(,    MIEMטכניים של  

ה אוניברסיטת  של  לארכיטקטורה  מונטבידאו(, הפקולטה  של  ליך  רפובליקה. התה הטריטוריאלי 

בכך שראש העיר קבע באמצעות תקנה את דרישות המינימום לבידוד    2008עצמו החל בנובמבר  

מעריכת   כחלק  תצפיות  סדרת  ערכה  המשפטית  המחלקה  בבתים.  ותקרות  קירות  של  תרמי 

התקנות והוצע לשלב בספר רגולטורי עירוני תחת "נורמות לבנייני מגורים" אשר יכיל בתוכו פרק  

נועד  87אנרגיה", אותו מנהל האגף לתכנון טריטוריאלי פחתה בביקוש ל"ה . נכון לציין כי פרק זה 

תנאי   עפ"י  חממה  גזי  פליטת  ולהפחתת  קיימא  בר  לפיתוח  לתרום  באנרגיה,  יעיל  שימוש  לקדם 

, מנובמבר  17.279פרוטוקול קיוטו לאמנת האו"ם בנושא שינויי אקלים, אשר אושרה בחוק מספר  

 .88ם הכללים לבניינים בפרק זה באופן מסודר ותחום ך לכך, מצויני. בהמש2000

 SUAMVI ( Sustentabilidad Ambiental de laמודל    –מודל קיימות סביבתית בדיור .2

Vivienda ) 

לנושאים   הקשורים  שונים  ארגונים  נציגי  בהשתתפות  מונטבידאו  עיריית  ע"י  פותח  זה  מודל 

עבודה בתכנון המבנים בכדי לשפר את  מצעים ושיטות  סביבתיים במטרה לבחון את שילובם של א

ביצועי האנרגיה שלהם וכן לאבחן ולאפשר הערכה חיצונית, באופן עצמאי עבור הפרויקט. מודל  

 
85Teatro Solis. (n.d). Recibimos el Premio Nacional a la EficienciaEnergética. Retrieved February 1, 
2021, from: https://bit.ly/3ar8c6C 
86Intendencia de Montevideo. (septiembre, 2020). Montevideo tienesuEstacionInteligente.Retrieved 
February 1, 2021, from: https://bit.ly/3th1mcp 
87Intendencia de Montevideo. (Julio, 2020). Edificaciones. Retrieved February 1, 2021, from: 
https://bit.ly/2NWdBLw 
88Intendencia de Montevideo. (n.d). Resolution. Retrieved February 1, 2021, from: 
https://bit.ly/2NWe2p8 
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אנרגיה  גם  וביניהם  ניתוח  כולל שבעה ממדי  ביולי  89זה    3004/09התקבלה החלטה מספר    2009. 

קיימות בנושא  העבודה  קבוצת  נוצרה  ובמקביל,  בבני  בנושא  )סביבתית  עובדת  GTSיה  אשר   )

 ( והכרייה  האנרגיה  התעשייה,  משרד  לצרכי  לנובמבר  (90MIEMבהתאם  נכון  מס'  2020.  צו   ,

מקדם את יישום מודל זה באמצעות פטור ממס מקרקעין על מבנים אשר נמצאים באזורי    32.826

התקנה לקיימות.  בקריטריונים  עומדים  אשר  מבנים  על  הפטור  והרחבת  לה,    הפיתוח  הנלווית 

 .91SuAmVi, קובעת את הקריטריונים למתן הרחבת פטור זו ביחס למודל  15החלטה מס' 

 מטרה: לתרום לחיסכון ושימוש יעיל באנרגיה 

בתעשייה   במבנים,  אנרגטית  להתייעלות  קריטריונים  לשילוב  גירוי  מנגנוני  יצירת  אסטרטגיה: 

 ובתחבורה. 

 תוכנית להתייעלות אנרגטית במבנים  .3

מונעיריי הת  בשנת  טבידאו  זו  2017שיקה  תוכנית  במבנים.  אנרגטית  יעילות  לשיפור  תוכנית   ,

( והכרייה  האנרגיה  התעשייה,  משרד  עם  במשותף  התכנון  MIEMבוצעה  השיכון,  משרד   ,)

. תכנית זו החלה כפיילוט ונועדה להקל על יישום  UTE-( וMVOTMAהטריטוריאלי והסביבה )

באמ האנרגטית  ההתייעלות  הלווצעדי  מתן  )צעות  טכני  לייעוץ  וסובסידיות  (.נכון  קישוראות 

 דש.  , התוכנית נמצאת בשלב ההערכה להשקתה מח2020לנובמבר  

התו להפחתת  מטרת  ותרומה  המגורים  הגדלת  המשתמשים,  של  חייהם  באיכות  שיפור  כנית: 

  צריכת האנרגיה מבלי לפגוע בנוחות.

 מטרת ההלוואות: הצעדים אינם מוגבלים, יש צעדים ליישום והצעות כיצד הם יכולים להתחיל 
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 איחוד האמירויות 

 הרמה הפדראלית 

חורטת על דגלה את החדשנות ואת הרצון להיות המובילה מקרב  ת היא מדינה האיחוד האמירויו

המובילה   היא  האמירויות  איחוד  מתחדשות.  לאנרגיות  במעבר  כולל  תחום  בכל  המפרץ  מדינות 

המפרץ   במדינות  ביותר  הגדול  השוק  והיא  מתחדשות  אנרגיות  באימוץ  המפרץ  מדינות  מבין 

סו ולאנרגיה  בכלל  מתחדשות  בלאנרגיות  בפרט.  ברמת  לארית  הממשלה  האמירויות,  איחוד 

זו שמנסחת את התכניות והאסטרטגיות הקשורות לאנרגיות   האמירות או ברמה הלאומית היא 

ממשלתיות   וחברות  רשויות  בעיקר  מופקדים  ביצועם  שעל  הפרויקטים  את  ומנהלת  המתחדשות 

כ  הלאומיות  והתכניות  האסטרטגיות  העירונית.  וברמה  הלאומית  היברמה  בין  את:  וללות,  תר, 

)2021חזון   המאה  יובל  ותכנית  העתיד  אסטרטגיית  הירוקה,  הצמיחה  אסטרטגיית  כל  2071,   .)

התכניות הללו שמות דגש רב על יצירת ידע וחדשנות טכנולוגית כולל בתחום האנרגיה הירוקה.  

אסטרטגיית  ,  2050, איחוד האמירויות השיקה את אסטרטגיית האנרגיה  2017נוסף על כך, בשנת  

נתח  האנ את  להגדיל  היא  האסטרטגיה  מטרת  לחוק.  שהפכה  במדינה  הראשונה  המאוחדת  רגיה 

ל בייצור החשמל  הירוקה  ו  44%)  2050בשנת    50%  -האנרגיה  גרעינית(.    6%  -מתחדשות  אנרגיה 

, איחוד האמירויות מתכננת  2021לאיחוד האמירויות יש גם מטרות לטווח קצר ובינוני. לאור חזון  

 92האנרגיה שלה ממקורות ירוקים, כולל מאנרגיה גרעינית.  מצרכי 27%יצר לי

 

מבחינה רגולטורית, אין ברמה הפדרלית באיחוד האמירויות חקיקה או רגולציה פדראלית בנושא  

מתחדשות.  ולמטרולוגיה.   93אנרגיות  לתקינה  האמירתית  הרשות  קובעת  הרגולציה  יצוין    94את 

שונה במזרח התיכון ובצפון אפריקה המבססת  יא המדינה הראבהקשר זה כי איחוד האמירויות ה

חקיקה עתידית בהקשר של אנרגיות מתחדשות. אחד מהתחומים המעטים הנתמכים ע"י רגולציה  

באוקטובר   ולמטרולוגיה השלימה  לתקינה  האמירתית  הרשות  החשמליים.  כלי הרכב    2019הוא 

ע"י תאי   כלי הרכב המונעים  של  רק תחומים  אולם,    95מימן. את הרגולציה הטכנית  להיום,  נכון 

ספורים של אנרגיה מתחדשת, כדוגמת כלי רכב חשמליים וביטול מדורג של יחידות מיזוג אוויר  

הרגולטור   הוא  האנרגיה(  )משרד  והתעשייה  האנרגיה  משרד  ברגולציה.  נתמכים  יעילות,  לא 

הסקטורים   עבור  מדיניות  להכנת  אחראי  והוא  הפדראלית  ברמה  והחשמהעיקרי  המים  ל  של 

אולם,   זו.  מדיניות  פי  על  יפעלו  במדינה  אחרות  וחברות  שרשויות  ולהבטיח  האמירויות  באיחוד 

למשרד האנרגיה השפעה מעטה על הכוונת המדיניות ועל יישום המדיניות באמירויות של דובאי  

 
92Renewable Energy Market Analysis: GCC 2019 (2019). IRENA: International Renewable Energy 
Agency, page 55. Retrieved from: Renewable energy market analysis: GCC 2019 (irena.org) Accessed 
on November 16, 2020.   
93Amir Kordvani (NI). Renewable Energy Law and Regulation in the UAE. CMS Law Firm. Retrieved 
from: https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-renewable-energy/united-arab-
emirates Accessed on January 25, 2021.   
94Masdar Institute/IRENA (2015). Renewable Energy Prospects: United Arab Emirates, Remap 2030 
Analysis. IRENA. Retrieved from: https://www.irena.org/publications/2015/Apr/Renewable-Energy-
Prospects-United-Arab-Emirates  Accessed on January 29, 2021;        
95UAE Develops First Technical Regulation of Hydrogen-cell Vehicles Regionally (2019). Emirates 
Authority for Standardization & Metrology. Retrieved from: https://www.esma.gov.ae/en-
us/Media-Center/news/Pages/UAE-develops-first-technical-regulation-of-hydrogen-cell-vehicles-
regionally.aspx  Accessed on January 29, 2021.  
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שלהן והולך  הגדל  הביקוש  את  לספק  יותר  הקטנות  לאמירויות  בסיוע  ומתמקד  ט'אבי    ואבו 

 96לחשמל. 

פעולות הקשורות להפקת, העברת והפצת חשמל באיחוד האמירויות הן מוסדרות ודורשות  כל ה

,  2015רישיונות ספציפיים מהרשויות הרגולטוריות הרלבנטיות. תחת חוק החברות הפדרלי משנת  

מהבעלות על    51%מחברה אמירתית בתחום האנרגיה  כאשר  49%זרים מורשים להיות בעלים של 

ם להיות ברשות אמירתים. חוקי איחוד האמירויות אינם אוכפים הגבלת  אמירתית צריכיחברה  

 בעלות כלשהי על משקיעים זרים במדינה.   

בהתאם לחוקת איחוד האמירויות, כל אמירות נהנית מאוטונומיה בניהול וברגולציה של האנרגיה  

האמ בכל  מפותחת  או  שווה  אינה  האנרגיה  מדיניות  האחרים.  אמירו ומשאביה  אבו  ירויות.  יות 

 97ט'אבי ודובאי הן המתקדמות ביותר בתחום באנרגיות המתחדשות. 

בדירוג   ברציפות  השנייה  השנה  זו  התיכון  במזרח  המובילות  הן  ודובאי  ט'אבי  אבו  כי  לציין  יש 

העולמי של ערים חכמות בשימוש בטכנולוגיה על מנת לשפר את איכות החיים של התושבים. אבו  

ודובאי במקו  ט'אבי  הממוקמות  מתוך    43  -וה  42  -מות  העיר    109בהתאמה  מדד  פי  ל  מדינות 

( Institute for Management Developmentשפורסם ע"י המכון לפיתוח מנהלי )  2020החכמה  

הערים   את  מדרג  זה  מדד  בסינגפור.  ועיצוב  לטכנולוגיה  האוניברסיטה  עם  בשיתוף  השוויצרי 

וטכנ כלכליים  נתונים  על  ב בהתבסס  וכן  חכמות  ולוגיים  כמה  עד  התושבים  תפיסות  על  התבסס 

 98הערים. 

עוד חשוב לציין כי במסגרת איחוד האמירויות, האמירויות של דובאי ואבו ט'אבי הן למעשה ערי  

קובעת   מהן  אחת  כל  ולכן,  מתחדשות  לאנרגיות  במעבר  הבכורה  על  בזו  זו  המתחרות  מדינה, 

ז בנושא  משכנתה  שאפתנית  יותר  מחקמדיניות  במסגרת  מתחדשות  ה.  באנרגיות  נעסוק  זה,  ר 

 בערים דובאי ואבו ט'אבי ובערים הירוקות הממוקמות באמירויות דובאי ואבו ט'אבי.

 אמירות דובאי 

המדיניות   בתיאור  להפריד  אפשר  אי  מדינה,  עיר  למעשה,  היא,  שדובאי  מאחר  לעיל,  כאמור 

ן, סקירה זו כוללת גם את  עיר בירתה ולכ והרגולציה של האנרגיות המתחדשות בין האמירות לבין  

 התכניות והרגולציה ברמת האמירות וגם ברמת העיר.   

לעיר    2021, שייח' מוחמד אאל מכתום השיק אסטרטגיה להפיכתה של דובאי בשנת  2014במרץ  

חכמים,   חיים  הכוללים:  מפתח  עמודי  ששה  מציגה  האסטרטגיה  בעולם.  השמחה  ולעיר  חכמה 

אנשי חכמה,  תנועכלכלה  חכמים,  לאנרגיות  ם  בנוגע  חכם.  וממשל  חכמה  סביבה  חכמה,  ה 
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מתחדשות, אסטרטגיה זו מתבססת על האמונה ש"משאבים נקיים כמו מים, אוויר ואנרגיה הם  

חיוניים לתושבי העיר כך שיוכלו לחיות חיים בריאים ויצרניים. סביבה בעלת זיהום נמוך ופליטות  

יתוח בר קיימא עבור דובאי לטווח הארוך."  חו מסלול של פ נמוכות יחד עם משאבים נקיים יבטי

כמו כן, על פי האסטרטגיה, מאחר ומבנים הם תורמים עיקריים לגזי חממה ברוב הערים, דובאי  

משנה את תקנות הבנייה ועורכת תיקונים במבנים קיימים על מנת להכיל את גזי החממה. ייעשה  

את להגדיל  מנת  על  סולארית  באנרגיה  באנרג  שימוש  פרויקט  השימוש  באמצעות  מתחדשות  יות 

חכמים   מימון  מנגנוני  תעודד  אף  דובאי  ממשלת  זו,  אסטרטגיה  במסגרת  בהמשך.  שיידון  שמס 

כולל שותפויות בין הסקטור הפרטי לסקטור הציבורי על מנת למצוא פתרונות ידידותיים לסביבה  

וה חשמליים  רכבים  לשימוש  יוכנסו  בהדרגה  כן,  כמו  כחלו לדובאי.  תחבורה  יברידיים  פות 

וכו'( יחוברו לאינטרנט   )מים, אנרגיה, שפכים, מבנים  על כך, משאבים ותשתיות  מקיימות. נוסף 

יוכלו לפקח על צריכת החשמל שלהם   על מנת לייעל את מתן השירותים ועל מנת שתושבי העיר 

יר  סוך במשאבי הע ויסופק להם המידע הנכון כך שיוכלו להפחית את צריכת החשמל כך שיוכלו לח

 99מתוך מודעות. 

, השיק שייח' מוחמד אאל מכתום את אסטרטגיית האנרגיה הירוקה של  2015במקביל, בנובמבר  

לשנת   לספק    2050דובאי  לשנת    7%שמטרתה  עד  מתחדשות  מאנרגיות  האמירות  של  מהאנרגיה 

ך להפוך את  ובכ  2050מהאנרגיה של האמירות עד    75%  -ו   2030מהאנרגיה עד לשנת    25%,  2020

ולמרכז העולמי    2050יר דובאי לעיר בעלת טביעת הרגל הפחמנית הכי נמוכה בעולם עד לשנת  הע

תשתיות,   תווך:  עמודי  מחמישה  מורכבת  האסטרטגיה  הירוקה.  והכלכלה  הירוקה  האנרגיה  של 

וך  חקיקה, מימון, בניית יכולות וכישורים ושילוב מקורות אנרגיה הידידותיים לסביבה. עמוד התו

התשתיות  מכתום,    של  אאל  רשיד  בן  מוחמד  שם  על  הסולארי  הפארק  כמו  יוזמות  בתוכו  כולל 

לספק   יכולת  ובעל  בעולם  ביותר  הגדול  לשנת  -מגה  5,000שהוא  עד  חדשנות  2030וואט  מרכז   ,

הכולל מכוני מחקר ופיתוח בתחום הדור הבא של האנרגיות המתחדשות והקמת האזור הירוק של  

 100חקר ופיתוח וחברות בתחום האנרגיה הנקייה. משיכת מרכזי מדובאי המוקדש ל 

 

כי דובאי השיגה    2020טאיר, מנהל רשות החשמל והמים של דובאי, אמר במאי  -סעיד מוחמד א

ואף עברה אותה    2020מכלל האנרגיה שלה מאנרגיות מתחדשות עד לשנת    7%את המטרה לייצר  

 101נרגיה סולארית. אנרגיה שלה מאמכלל ה 9%, דובאי מייצרת 2020כך שנכון לשנת  

המיזם העיקרי המאפשר לה להגיע למטרה זו והמספק אנרגיה גם לתושבי העיר דובאי והממוקם  

  -מחוץ לעיר הוא הפארק הסולארי על שם מוחמד בן רשיד אאל מכתום, הממוקם במרחק של כ

דובאי. הפארק משתרע  50 והמים של  ע"י רשות החשמל  דובאי והמוקם  פני    ק"מ מהעיר    44על 

של  ק" לגובה  המתנשא  בעולם  ביותר  הגדול  הסולארי  המגדל  בעל  והוא  עם    262.44מ  מטר.  

, הוא יהיה בעל יכולת  2021השלמת השלב הרביעי של הפארק וכניסתו לפעילות ברבע השלישי של  

בתים. שלב    320,000  -שעות ויספק אנרגיה נקייה ל   15אחסון האנרגיה הגדולה ביותר בעולם של  
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)  ה משלב אנרגיהז פוטו CSPסולארית מרוכזת  ואנרגיה סולארית  על מודל  -(  וולטאית בהתבסס 

( העצמאי  האנרגיה  טכנולוגיות  IPPיצרן  בשלוש  שימוש  הפארק  של  הרביעי  בשלב  נעשה   .)

מ-מגה  600היברידיות:   סולארי  -מגה  parabolic basin complex  ,100  -וואט  ממגדל  וואט 

נוזלי והמבוסס על טכנולוגיית מל  וולטאיים. כיום,  -וואט מפאנלים סולאריים פוטו-מגה  250  -ח 

של   קיבולת  בעל  הוא  בשנת  -מגה  1,013הפארק  בנייתו  השלמת  ועם  הקיבולת  2030וואט   ,

 102וואט. -מגה  5,000המתוכננת שלו תהיה 

החקיקה העיקרית הקובעת את פעילות הרשויות הרגולטוריות באמירות דובאי מורכבת ממספר  

והחלטחוקים צווים  הרשויות  ,  של  הקמתן  את  שקבעו  אלו  הם  שבהם  העיקריים  ממשלה.  ות 

מספר   חוק  באמירות.  כי    2009משנת    19הרגולטוריות  קבע  לאנרגיה  העליונה  המועצה  להקמת 

כפי   תפקידיה,  בין  דובאי.  באמירות  האנרגיה  סקטור  של  העיקרית  הרגולטורית  היא  המועצה 

ן, אספקת, העברת והפצת מוצרי הנפט והחשמל.  , ייצור, אחסושנקבעו בחוק, להסדיר את חיפוש

כמו כן, המועצה אחראית לקביעת תקני האיכות ולהבטיח שספקי שירותי האנרגיה יעבדו לפיהם,  

הזכויות   את  להסדיר  האמירות,  של  האסטרטגית  האנרגיה  תכנית  בניסוח  פעיל  חלק  לקחת 

ולה יעילים ביניהם, לקבוע את  אום ושיתוף פע והחובות של ספקי שירותי האנרגיה ולבסס יחסי תי 

וכן   מתחדשת,  לאנרגיה  יוזמות  כולל  לאנרגיה,  הביקוש  ניהול  ותכניות  יוזמות  ומטרות  מדיניות 

וחברות   ארגונים  ועם  הסביבה  ובאיכות  עירוני  בתכנון  העוסקות  הרשויות  עם  פעולה  לשתף 

,  2010לשנת     2  ספרטת ממשלה מעל פי החל  103בינלאומיים ואזוריים הפעילים בתחום האנרגיה. 

החשמל   של  הסקטורים  על  ומפקח  רגולטורי  משרד  הוקם  לאנרגיה,  העליונה  המועצה  במסגרת 

דובאי   באמירות  והמים  החשמל  סקטור  אסדרת  הוא  הבלעדי  אחריותו  שתחום  בדובאי  והמים 

 104והפיקוח עליהם. 

והא  האנרגיה  בשוק  העיקרי  השחקן  היא  דובאי  של  והמים  החשמל  יישורשות  על  ם  חראית 

ממשלת   בבעלות  היא  החשמל  והפצת  אספקת  העברת,  לייצור,  זו  רשות  זה.  בסקטור  הרגולציה 

שהוצא ע"י האמיר של דובאי באותה    1באמצעות צו מספר    1992בינואר    1  -דובאי. היא הוקמה ב

מחלקת   ואת  דובאי  של  החשמל  חברת  את  שמיזג  מכתום,  אאל  רשיד  בין  מכתום  שייח'  העת, 

המתקן את    2011משנת    9בהמשך לכך, צו מספר    105. 1959קמו על ידו בשנת  של דובאי שהו   המים

מספר    3סעיף   את    1992משנת    1בצו  מעניק  דובאי  של  והמים  החשמל  רשות  להקמת  בנוגע 

כי   וקובע  דובאי  והמים של  לרשות החשמל  ייצור, העברת, אספקת והפצת החשמל  על  המונופול 

ד באמירות  הישות  היא  המוסמכת  הרשות  לתחזק  ובאי  להפעיל,  לנהל,  להקים,  בלעדי  באופן 

ליזום   דובאי,  באמירות  אנרגיה  ולהפצת  להעברת  ורשתות  אנרגיה  לייצור  תחנות  בעלת  ולהיות 
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הקמת   או  שלישי  צד  עם  פעולה  שיתוף  תוך  אנרגיה  ולהפקת  לייצור  הקשורים  פרויקטים  ולנהל 

 106חברות בת לשם השגת מטרות אלה. 

נחקקו   דובאיבנוסף,  החשמל    באמירות  רשות  של  לפעילותה  החיוניים  נוספים  חוקים  מספר 

לאסדרת השתתפות    2011משנת    6והמים של דובאי. אחד מהעיקריים מביניהם הוא חוק מספר  

הרגולטורי   המשרד  כי  קובע  זה  חוק  דובאי.  באמירות  והמים  החשמל  בייצור  הפרטי  המגזר 

היחיד באמירות דובאי האחראי על  באי הוא הגוף  והמפקח על הסקטורים של החשמל והמים בדו

גם   היא  החשמל.  יצירת  של   והנכסים  המתקנים  השירותים,  ספקי  על  ופיקוח  רישיונות  הענקת 

חקיקה   ומציעה  דובאי  באמירות  החשמל  יצירת  על  והפיקוח  התקנים  את  ומתקינה  קובעת 

פי חוק זה, בסמכותה של רשות הח דובאי  שמל והמים של  להסדרת סקטור החשמל בדובאי. על 

להקים חברות בעצמה או בשיתוף עם צד שלישי שאינו חייב להיות אזרח של איחוד האמירויות  

האנרגיה.  בתחום  פרויקטים  יישום  בשנת    107למען  נחקק  זה,  לחוק  מספר    2015בהמשך    22חוק 

זה   המסדיר את השותפות בין הסקטור הציבורי לסקטור הפרטי באמירות דובאי. חוק  2015משנת 

המסגרת הרגולטורית של שותפויות בין שני המגזרים באמירות דובאי ומטרת החוק  מסדיר את  

בתחום   גם  היתר  בין  פרויקטים,  בפיתוח  והפרטי  הציבורי  המגזר  של  השתתפות  לעודד  היא 

דובאי שבהם   108האנרגיה.  אנרגיה באמירות  של  עצמאיים  פרויקטים  קיימים מספר  להיום,  נכון 

והמי החשמל  נה רשות  דובאי  של  מ ם  יותר    51%  -נית  או  אחת  ישות  בבעלות  הם  והיתר  בעלות 

 109מהמגזר הפרטי. 

 העיר דובאי 

עיריית   כפי שאראה בחלק מהמוצרים ומהשימושים השונים של האנרגיות המתחדשות בדובאי, 

התכניות   האסטרטגיות,  ביישום  והן  הרגולציה  ובניסוח  בקביעת  הן  פעיל  חלק  לוקחת  דובאי 

החשמל והמים של דובאי. דוגמא טובה לכך מהווה מסמך הרגולציות  בשיתוף רשות    והרגולציות 

דובאי   של  והמים  החשמל  רשות  דובאי,  ממשלת  השתתפו  שבכתיבתו  הירוקה  הבנייה  ומפרטי 

דובאי.  להתקין     110ועיריית  שתדרוש  דובאי  עיריית  של  פעילה  השתתפות  היא  נוספת  דוגמא 

 .  2030שנת  ם בדובאי עד לפאנלים סולאריים על גגות כל המבני
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העיר   דובאי,  של  הירוקה  האנרגיה  אסטרטגיית  ולמימוש  השנה  חכמה  לעיר  מהפיכתה  כחלק 

 דובאי מיישמת את המעבר לאנרגיות מתחדשות באופן מקיף ובמספר מישורים: 

 גגות סולאריים וייצור עצמי של חשמל מאנרגיה סולארית 

את החיבור של יחידות הפקת    המסדירה  46פר  את החלטה מס  2014ממשלת דובאי קיבלה בשנת  

וולטאית למערכת הפצת האנרגיה באמירות דובאי והמאפשרת, למעשה, ייצור עצמי  -אנרגיה פוטו 

של חשמל מאנרגיה סולארית. מטרות ההחלטה הן: "ליצור מסגרת חקיקה המסדירה את תהליך  

כמה, לעודד  להפוך לעיר ח  חיבור יחידות ההפקה למערכת ההפצה, לתרום להשגת חזון האמירות

האנרגיה   מקורות  לגיוון  לתרום  סולארית,  מאנרגיה  חשמל  להפיק  הקהילה  ומוסדות  חברי  את 

הסביבה   על  להגנה  לתרום  חשמל,  בהפקת  המתחדשות  האנרגיות  של  הנתח  הגדלת  באמצעות 

באמצעות הפחתת טביעת הרגל הפחמנית של האמירות ולעודד את ההתפתחות של כלכלה ירוקה  

וח בר קיימא באמירות." על יישום ההחלטה אחראית רשות החשמל והמים של  כדי להשיג פית ב

 111דובאי. 

בשנת   השיקה  דובאי  של  והמים  החשמל  רשות  החלטה,  מיישום  שמס    2014כחלק  יוזמת  את 

פוטו פאנלים  להתקין  בתים  ובעלי  משפחות  לעודד  שמטרתה  להפיק  -דובאי,  מנת  על  וולטאיים 

ל אותם  ולחבר  של  חשמל  החשמל  נעשה  רשת  המופק  בחשמל  דובאי.  של  והמים  החשמל  רשות 

דובאי.  של  והמים  החשמל  רשות  של  לרשת  מיוצא  והעודף  במקום  הקצתה    112שימוש  הרשות 

 113תקציב במיוחד לשם יישום היוזמה. 

השיגה   דובאי  זו,  יוזמה  מסחריים  -מגה  125במסגרת  ובמבנים  מגורים  במבני  אנרגיה  של  וואט 

בש ממשל2019נת  ותעשייתיים  לשנת  .  שעד  מתכננת  דובאי  יותקנו  2030ת  באמירות  גג  כל  על   ,

(, תושבים ועסקים יוכלו להתקין  net meteringפאנלים סולאריים. תחת תכנית המונה הרשתי )

חזרה   להזרים  ניתן  העודף  החשמל  ואת  חשמל  להפיק  מנת  על  גגותיהם  על  סולאריים  פאנלים 

 114חשמל. לרשת החשמל לשם זיכוי בחשבון ה 

מ צרכי  כחלק  את  לספק  מנת  על  מבניהם  גגות  על  סולאריים  פאנלים  מתקינים  מפעלים  כך, 

הצליחה להפעיל מתקן סולארי קבוע    Yellow Door Energyהאנרגיה שלהם. כך, למשל, חברת  

אל חברת  של  הגג  ועל  המוסך  לייצר  -על  היכול  בדובאי  לרכבים  חשמל.  -מגה   3.1נאבורה  וואט 

ולפיכך, זהו    747סך מכסה  הקבוע מעל המוהמתקן הסולארי   מקומות המיועדים לחניית רכבים 

אחד ממוסכי הרכבים הסולאריים הגדולים ביותר באיחוד האמירויות. מתקן סולארי זה מורכב  
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מטרים רבועים. מתקן זה    35,000פאנלים סולאריים ומשתרע על פני שטח של    11,000  -מיותר מ

 115מפעל. מצרכי האנרגיה של ה 90%מספק 

 10Xים במסגרת יוזמת דובאי פרויקט

בן   שייח' חמדאן  דובאי,  של  קרן העתיד  של  הנאמנים  ויו"ר חבר  דובאי  אמירות  של  יורש העצר 

יוזמת   את  השיק  מכתום,  אאל  רשיד  בן  הממשלה    2018בפברואר    10Xמוחמד  פסגת  במסגרת 

דו של  קרן העתיד  ע"י  מנוהלת  זו  יוזמה  בדובאי.  היוהעולמית שהתקיימה  מטרת  היא  באי.  זמה 

למקם את ממשלת דובאי עשר שנים לפני כל העולם בכל הסקטורים ולדחוף את אמירות דובאי  

אל תוך העתיד באמצעות יישום עכשווי של מה שערים אחרות בעולם תיישמנה בעוד עשר שנים.  

יחידה   להקים  דובאי  באמירות  ממשלתית  ורשות  ממשלתי  משרד  כל  על  זו,  יוזמה  במסגרת 

ולפיתוח על מנת למצוא פיתרונות לארגונים שיאפשרו להם להגדיל את התפקוד  מיוחדת למחקר  

ארגוניות.   והיררכיות  מערכות  כולל  קיימות,  מערכות  של  מחדש  ארגון  באמצעות  והתפוקה 

הגופים   לכל  לאפשר  מנת  על  והמתודולוגיות  הרגולציות  של  מחדש  ארגון  ערכה  דובאי  ממשלת 

עם   לעבוד  וחברות  הממשלתיים  של  חברות  וביישום  בפיתוח  המתמחות  חדשניות  אפ  סטארט 

חיים   לחיות  דובאי  לתושבי  ולסייע  שירותיהם  את  לשפר  מנת  על  ביותר  החדשות  הטכנולוגיות 

 116מאושרים יותר. 

רעיונות    160  -רשויות ממשלתיות מתוך יותר מ  24פרויקטים שהוצגו ע"י    26שייח' חמדאן אישר  

 117הפרויקטים הנבחרים הוערכו ע"י פאנל של מומחים.   וך פחות משנה.צדדים ת  36שהוגשו ע"י  

 בין הפרויקטים הללו היו גם פרויקטים בתחום האנרגיות המתחדשות.   

כחלק מיוזמה זו וכחלק ממאמציה להגדיר מחדש את תפיסת השירות, רשות החשמל והמים של  

ובכך הפכה  לה  יגיטאלית ש, כזרוע הדDigital DEWAדובאי השיקה את הפרויקט הדיגיטאלי,  

מתחדשות,   לאנרגיות  אוטונומיות  במערכות  שימוש  העושה  בעולם  הראשון  הדיגיטאלי  לשירות 

פרויקט זה     118אחסון אנרגיה, הרחבת אימוץ הבינה המלאכותית ואספקת שירותים דיגיטאליים.

שימ ולעשות  לחזק  לפתח,  המבקש  הסולארי  התווך  עמוד  תווך.  עמודי  ארבעה  על  וש  מבוסס 

אנרגיות מתחדשות    75%  -סולארית מתקדמת בדובאי שתספק כוח בסדר גודל של כ  בטכנולוגיה

לשנת   עד  הפעיל    2050לרשת החשמל  ע"י אנרגיה סולארית    24עם שירות  שעות ביממה המופעל 

פתרון   שיכניס  האנרגיה  אחסון  של  התווך  עמוד  הוא  השני  התווך  עמוד  ומים.  חשמל  והמספק 

של אחסון אנרגיה למגורים ולשירותים. במסגרת עמוד התווך  קנה מידה רחב  טק משולב ב-מולטי 
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הזה, רשות החשמל והמים של דובאי תבנה את מתקן אחסון השאיבה ההידרואלקטרי הראשון  

( הגדול  CSPוואט, תפתח את מתקן האנרגיה הסולארית המרוכז ) -מגה  250באזור עם קיבולת של  

של   תרמי  אחסון  עם  באזור  ועם    24ביותר  מתקן  -'יגהג10שעות  ותבנה  אנרגי  קיבולת  של  וואט 

מחקרי ברמה עולמית )מעבדה לאינטגרציה של רשת חשמל חכמה( לבדיקת ולבחינת טכנולוגיות  

שונות לאחסון אנרגיה ולספק מידע ערכי בנוגע לדרך הטובה ביותר לשלב ולפקח/להפעיל מערכות  

עמוד   הוא  השלישי  התווך  עמוד  אנרגיה.  שירולאחסון  של  )בינה  התווך  אוטונומיים  תים 

מלאכותית(, אשר יהפוך את דובאי לעיר הראשונה המיישמת שירות אוטונומי לשירותי לקוחות.  

עמוד התווך הרביעי הוא הדיגיטלי והידוע גם בשם מרכז המידע. הוא ירחיב את ההיצע הדיגיטלי  

עתיד פלטפורמה  השקת  באמצעות  דובאי  של  והמים  החשמל  רשות  המMOROנית,  של  ציעה  , 

האג'נדה  collocationשירותי   את  לקדם  מנת  על  מתקדמים  עסקיים  ושירותים  ענן  מחשוב   ,

הדיגיטלית של האזור. מרכז המידע יציע שירותי מרכז מידע ופיתרונות עסקיים לציבור ולחברות  

 119פרטיות באיחוד האמירויות ובאזור. 

ל דובאי, מעבר  והמים של  פי אתר רשות החשמל  יחד עם  פרויקט הדיגיטעל  עובדת  אלי, הרשות 

שדות התעופה של דובאי על פרויקט שדה תעופה ירוק כשירות ש"יהפוך את דובאי לעיר הראשונה  

טכנולוגיות   רתימת  באמצעות  המקיימים  התעופה  שדות  תפיסת  את  מחדש  שתגדיר  בעולם 

הנובעת   באנרגיה  קינטית,  באנרגיה  סולארית,  באנרגיה  ושימוש  מת חדשניות  וברוח  נועת  מקול 

הירוקה   הדרך  פרויקט  את  והתחבורה  הדרכים  רשות  עם  יחד  מבצעת  הרשות  כן,  כמו  המטוס. 

התחבורה   ומערכת  ירוקה  אנרגיה  של  הראשון  השילוב  את  לראווה  "להציג  מנת  על  כשירות 

העתידית החדשנית באמצעות שימוש באנרגיה סולארית ובאנרגיה קינטית. היוזמה מספקת מודל  

 120ת שתיושמנה בכל רחבי העולם". לשיטות מתקדמוחדש 

גם עיריית דובאי פיתחה מספר פרויקטים בתחום האנרגיות המתחדשות במסגרת יוזמה זו. אחד  

פרויקט   הוא  בבינה    Wastenizerמהם  שימוש  באמצעות  אנרגיה  למקור  מוצקה  פסולת  ההופך 

ה האתגרים  עם  להתמודד  העירייה  מטרות  את  משרת  ובכך  והעת מלאכותית  ידיים  עכשוויים 

של   בעולם  ראשונה מסוגה  פלטפורמה  הפרויקט מפתח  ולשמר את הקיימות.  לפסולת  הקשורים 

טיפול ביזורי בפסולת עבור מבנים ורובעי מגורים בעיר דובאי. המערכת עושה שימוש בטכנולוגיה  

תוך   מיונם  לאחר  המוצקה  הפסולת  סוגי  בכל  לטפל  מנת  על  דובאי  עיריית  ע"י  שימוש  שפותחה 

לאכותית וטכנולוגיות חכמות. היחידות הביזוריות מעלות את הטמפרטורה של הפסולת  בבינה מ

לרשת   שתיוצא  נקייה  אנרגיה  ומייצרות  שלה  הכימיים  המרכיבים  את  שוברות  מכך  וכתוצאה 

מערכת   ייושם,  הפרויקט  כאשר  המקומית.  אפר    17,500תפיק    Wastenizerהחשמל  של  טון 

ירוק.  בטון  ש  לייצור  הוצאתו  חברות  לשם  עם  בשותפות  פועלת  העירייה  הפועל,  אל  הפרויקט  ל 

וכן עם   בבינה מלאכותית, בתשתיות בהפיכת פסולת לאנרגיה  ובינלאומיות המתמחות  מקומיות 

של   הרביעי  ברבע  ובפיתוח  במחקר  התחיל  הפרויקט  יישום  גדולים.  נדל"ן  לפני  2017מפתחי   ,

 
מתגדדהעאלמיאן )במסגרת  -טאקה אל-תחכם לל-' דיואתטור אול מא'ססהד'אתית אל10Xצ'מןמבאדרת 'דבי 119

ל והמים של דובאי מפתחת שירות דיגיטלי אוטונומי ראשון מסוגו בעולם לאנרגיות  רשות החשמ  10Xיוזמת דובאי 
/automated-1st-worlds-develops-dewahttps://dubai10x.ae/ar-. נלקח מ: 10Xדבי (. 1820מתחדשות( )

iveinitiat-10x-dubai-utility-digital-energy-renewable/  2021בינואר  20 -כניסה ב    . 
120Dubai Electricity & Water Authority, Dubai 10X. https://www.dewa.gov.ae/en/about-us/strategic-
initiatives/dubai-10x  (Accessed February 14, 2021) 

https://dubai10x.ae/ar/dewa-develops-worlds-1st-automated-renewable-energy-digital-utility-dubai-10x-initiative/
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. שלב  2018טנציאליים ברבע הראשון של  עם שותפים פו   החתימה על הסכמי שותפות אסטרטגיים

 121. 2020והמערכת תיכנס לפעילות מלאה בשנת   2018הפיילוט נקבע לרבע האחרון של 

פרויקט זה מהווה המשך של הפרויקט של עיריית דובאי להפוך פסולת מוצקה לאנרגיה הכולל את  

יספק יותר חלקות    רגיה. מתקן זההמתקן הגדול ביותר במזרח התיכון להפיכת פסולת לאנבניית  

מהמטמונות.   הנפלט  גז המתאן  מפני  על הסביבה  ויגן  פסולת  לאגירת  שימוש  בהן  שנעשה  קרקע 

יוכל לעבד   זה  ולהפיק    2,000מתקן  יום בשלב הראשון של הפעילות  כל    60טון מטרי של פסולת 

ת של  הפסולת המשולבליישום תכנית האב של ניהול  וואט של אנרגיה. בניית המתקן תורמת  -מגה

לאור החזון של עיריית דובאי    .2030דובאי המבקשת להימנע מהטמנת פסולת במטמונות עד לשנת 

ותוך כדי כך גם להשיג את מטרות האג'נדה    2021להפוך את העיר לעיר הכי מקיימת וחכמה בשנת  

 122. 2021במספר המטמנות עד  75%הלאומית לירידה של 

 

 עצי דקל חכמים  

, הינו חלק מהכרזת ממשלת איחוד  2015הושק ע"י עיריית דובאי ביוני  אשר  קל החכם,  פרויקט הד

שנת   על  כך    2015האמירויות  לשם  שהתכנסה  מיוחדת  ממשלה  בישיבת  החדשנות"  "שנת  כעל 

המקומיות  2014בנובמבר   והחברות  דובאי  עיריית  של  בשותפות  נוצר  זה  פרויקט   .D Idea 

Media, Du, Sun Tab Solar Energy  ו-  Promo Tech Gulf Industry    חברת וביוזמת 

המסדיר את השותפות בין    2015משנת    22. זאת, על פי חוק מספר  D Ideaהגאדג'טים המקומית  

הסקטור הציבורי לסקטור הפרטי באמירות דובאי. חוק זה מסדיר את המסגרת הרגולטורית של  

ה  החוק  ומטרת  דובאי  באמירות  המגזרים  שני  בין  השתתשותפויות  לעודד  המגזר  יא  של  פות 

הציבורי והפרטי בפיתוח פרויקטים, בין היתר גם בתחום האנרגיה. היא זו שיזמה את הפרויקט  

 123שזוכה לתמיכה ותקציב מעיריית דובאי. 

שירותי   המציע  אלקטרוני  דקל  עץ  ומסכי  WiFiזהו  מגע  מסכי  טעינה,  נקודות  חירום,  מערכת   ,

ועל מזג האוויר, חדשות מקומיות ומידע כללי  פארק הציבורי  מידע המציגים מידע על החוף או ה

הוא   הללו  העצים  של  אורכם  דובאי.  כוללים    6על  והם  תאים    12.8מטרים  של  רבועים  מטרים 

אלה     124סולאריים.  מיקומים  התחנה.  גגות  ועל  העץ  בעלי  ממוקמים  הסולאריים  הפאנלים 

 
121Dubai 10X. 2018. Dubai Municipality to Transform City's Waste into Sustainable Energy Source for 
Dubai 10X Initiative. https://dubai10x.ae/dubai-municipality-to-transform-citys-waste-into-sustainable-
energy-source-for-dubai-10x-initiative/ 
122Waste-to-energy (NI). The United Arab Emirates' Government Portal. Retrieved from: Waste-to-
energy - The Official Portal of the UAE Government Accessed on January 2, 2021.     
123Emirates News Agency. 2015. Dubai Municipality Supports 'Year of Innovation' with Smart Palm 
Technology. http://wam.ae/en/details/1395279589917; Arabian Business Industries. 2015. Solar 
Powered Palm Trees Boost Dubai's Smart Plans. https://www.arabianbusiness.com/solar-powered-
palm-trees-boost-dubai-s-smart-plans-601335.html; S. Saket. 2015. "'Smart' Solar Palm Trees Power Wi-
Fi , Phones in Dubai". Reuters. https://www.reuters.com/article/solar-dubai-palms-
idUSL5N1122XH20150827    Emirates News Agency. 2018. Dubai Municipality to Transform Waste into 
Sustainable Energy Source for 10X Initiative. http://wam.ae/en/details/1395302677060 
124Smart Palm: Free Wi-Fi on Dubai Beaches (2015). Emirates 24/7. Retrieved from: 
https://www.emirates247.com/business/technology/smart-palm-free-wi-fi-on-dubai-beaches-2015-06-
07-1.592981 
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היום.  במהלך  השמש  אור  קליטת  את  הלל   125ממקסמים  מופעלים  העצים  אנרגיה  אך  ו  ע"י  ורק 

 סולארית.   

 תחבורה ירוקה 

, השיקה המועצה העליונה  לאנרגיה  2021כחלק מהאסטרטגיה להפיכת דובאי לעיר חכמה בשנת  

בשנת   והתחבורה  הכבישים  ורשות  דובאי  של  והמים  החשמל  רשות  עם  יוזמת    2015ביחד  את 

ש לעודד  שמטרותיה  זו,  יוזמה  פי  על  הירוקה.  בתחבורה  הניידות  את  ימוש  ולהפחית  מקיימת 

ב הפחמן  שנת    16%  -פליטות  היברידיים  2021עד  רכבים  לכלול  חייבים  הממשל  מוסדות  כל   ,

 126וחשמליים בציי הרכבים שלהם.

  2016משנת    1יוזמה זו נתמכת ע"י מספר צווים שהוצאו ע"י המועצה העליונה לאנרגיה. צו מספר  

  2020  –  2016חדשים שיירכשו בין השנים  מהרכבים ה   10%הגדיר את יעדי היוזמה לפיהם, לפחות  

יהיו רכבים חשמליים או היברידיים והכך שהיחס של הרכבים הללו מכלל הרכבים בדובאי יעלה  

לשנת    1. שנה לאחר מכן, המועצה פרסמה את צו מספר  2030בשנת    10%  -ול  2020בשנת    2%  -ל

ת דובאי. על פי צו זה, כל  שמליים באמירובנוגע להקמת ולהתקנת תחנות טעינה לרכבים ח  2017

החשמל   מרשות  אישורים  לקבל  חייבים  בדובאי  והציבוריים  הפרטיים  והמפתחים  הארגונים 

רשות   חשמלי.  לרכב  טעינה  תחנה  יתחזקו  או  יפעילו  יתקינו,  שיקימו,  לפני  דובאי  של  והמים 

להבטיח  חבורה על מנת החשמל והמים של דובאי תתאם עם עיריית דובאי ועם רשות הדרכים והת

שתחנות הטעינה לרכבים חשמליים תעמודנה בדרישות ובתקנים הטכניים שאומצו ע"י הרשויות  

הכולל עדכון של יעדי    2020לשנת    2, פרסמה המועצה את צו מספר  2020בספטמבר    127הרלבנטיות. 

לאור ח זאת,  הממשלה.  במוסדות  וההיברידיים  להגדלת מספר הרכבים החשמליים  זונו  היוזמה 

דובאי להאיץ את המעבר לכלכלה ירוקה בדובאי כך שתהפוך לעיר בעלת פליטת הרגל  של שליט  

ולאור הצלחת יוזמת הניידות הירוקה שבמסגרתה    2050הפחמנית הנמוכה ביותר בעולם עד לשנת  

. על פי צו זה,  2019בסוף שנת    8%  -הגיע אחוז הרכישה של רכבים חשמליים והיברידיים הגיע ל

באמירומוסדו ממשל  וההיברידיים  ת  החשמליים  הרכבים  אחוז  את  להגדיל  נדרשים  דובאי  ת 

  20%  -. אחוז זה יגדל ל 2024מהרכישה השנתית הכוללת של רכבים עד לסוף שנת    10%בלפחות  

נוגע גם לרכישת רכבים וגם    2030משנת    30%  -ול  2029עד לסוף שנת    2025משנת   ואילך. צו זה 

ה מוסדות  בכך,  מוד להשכרתם.  יהוו  השימוש  ממשל  בהגדלת  אחרים  ארגונים  עבור  לחיקוי  ל 

 128ברכבים ידידותיים לסביבה. 

במקביל, כחלק מאסטרטגיית הפיכתה של דובאי לעיר חכמה, השיקה רשות החשמל והמים של  

את יוזמת המטען הירוק על מנת לבנות את התשתית לתחנות טעינה של רכבים    2014דובאי בשנת  
 

125Caroline Lecours (2018). Smart Palm Trees in Dubai. Substance: Scientific News and Innovation. 
Retrieved from: https://substance.etsmtl.ca/en/smart-palm-dubai  Accessed on January 2, 2021.   
126Dubai Sets New Green Mobility Targets (2017). Gulf News. Retrieved from: 
https://gulfnews.com/uae/transport/dubai-sets-new-green-mobility-targets-1.1965138  Accessed on 
January 2, 2021.    
127Dubai Electricity & Water Authority. 2017. Supreme Council of Energy Issues Directive Number 1 of 
2017 on the Establishment and Installation of Electric Vehicle Charging Stations in Dubai. 
https://www.dewa.gov.ae/en/about-us/media-publications/latest-news/2017/02/supreme-council-of-
energy-issues-directive-number 
128Dubai Electricity & Water Authority. 2020. Dubai Supreme Council of Energy Increases Procurement 
Targets of Electric and Hybrid Vehicles at Government Organisations to 20% in 2025 and 30% in 2030. 
https://www.dewa.gov.ae/en/about-us/media-publications/latest-news/2020/09/dubai-supreme-council-
of-energy-increases-procurement 
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הכריזה הרשות על השלמת השלב השני של    2018. באוקטובר  אמירות דובאי  חשמליים בכל רחבי

מ יותר  התקנת  שכלל  דובאי    100  -היוזמה,  רחבי  בכל  חשמליים  רכבים  לטעינת  נוספות  תחנות 

ל ממאה  דובאי  באמירות  הטעינה  תחנות  מספר  עלה  הוקמו  240  -ובכך  אלה  טעינה  תחנות   .

ממשל במשרדי  כמו  בדובאי  שונים  תעופ באזורים  בשדות  קניות,  ה,  במרכזי  דלק,  בתחנות  ה, 

ועוד. חולים  בבתי  שלה    129במרפאות,  הרשומים  למשתמשים  תמריצים  העניקה  הרשות  כן,  כמו 

שיוכלו ליהנות מטעינה בחינם של רכביהם החשמליים בתחנות הטעינה הציבוריות של הרשות. גם  

חשמליים רכבים  לבעלי  תמריצים  תעניק  והתחבורה  הדרכים  חניי  רשות  מסומנת  שיכללו:  ה 

למספרי   מיוחד  וסטיקר  חשמליים  רכבים  של  הרישום  וחידוש  רישום  ממסי  פטור  בחינם, 

 130הרישוי.

 

כשירות   אם  דובאי  העיר  בתוך  במל"טים  שימוש  לעשות  מתכננת  דובאי  אמירות  כך,  על  נוסף 

ם משטרתיים  מוניות, כשירות להעברת חבילות וסחורות או כשירות חירום רפואי, כשירות לצרכי

ועוד. זאת, כחלק מיוזמת כיפת השמיים של דובאי של הרשות לתעופה אזרחית של  וב יטחוניים 

מל"טים   מערכת  עבור  וירטואלי  אווירי  מרחב  של  לתשתית  דובאי  את  להפוך  שמטרתה  דובאי 

תעופה   ושדות  ונחיתה  המראה  מסלולי  באמצעות  בדובאי  ומבנים  מקומות  בין  שתקשר 

האמירות. על מנת לתמוך ביוזמה זו פרסם שליט דובאי ביולי  קמו בכל רחבי  מיניאטוריים שימו

מספר    2020 חוק  דובאי.    2020לשנת    4את  של  האמירות  ברחבי  המל"טים  פעילות  את  המסדיר 

חכמה   לתחבורה  מל"טים,  לייצור  כמרכז  עצמה  את  לקדם  לדובאי  לסייע  היא  החוק  מטרת 

ופרט ציבוריות  לישויות  ולאפשר  שימולחדשנות  לעשות  רשות  יות  זה,  חוק  פי  על  במל"טים.  וש 

את   תאשר  וכן  המל"טים  פעילות  ועל  החוק  יישום  על  תפקח  דובאי  של  האזרחית  התעופה 

יהיו   דובאי  של  האווירי  הניווט  שירותי  המל"טים.  יפעלו  שבמסגרתם  הגבהים  ואת  האזורים 

רה אווירית  ע בנוגע לתעבואחראים לקביעת נתיבי האוויר שבהם יטוסו המל"טים וכן יספקו מיד

ולעדכונים מטאורולוגיים כך שניתן יהיה להפעיל את המל"טים בבטחה. הפרויקטים האוויריים  

לתכניות   בהתאם  למל"טים  תעופה  שדות  להקמת  ותנאים  תקנים  יקבעו  דובאי  של  ההנדסיים 

חוניים  העירוניות ולרגולציית התחבורה באמירות. משטרת דובאי תנהל את כל האספקטים הביט

לות המל"טים בתיאום עם הרשות לתעופה אזרחית של דובאי  על פי חוק זה, יהיה נחוץ  של פעי

אנרגיה   או  דלק  למל"ט  לספק  מנת  על  בדובאי  אזרחית  לתעופה  הרשות  ע"י  המופק  אישור 

 131נקייה. 

שייח'   דובאי,  של  העצר  יורש  במל"טים,  שימוש  לעשות  דובאי  אמירות  של  מתכניותיה  כחלק 

נכחחמדאן   מוחמד,  מאוישת    2017בספטמבר    בן  הלא  האוטונומית  האווירית  המונית  בהמראת 

הראשונה בדובאי שתשמש לשירות המוניות האווירי הראשון בעולם שיוכנס ע"י רשות הכבישים  
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community/ev-green-charger  (Accessed February 19, 2021)  
130Dubai Electricity & Water Authority. 2017. Supreme Council of Energy Announces Incentives to 
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us/media-publications/latest-news/2017/09/supreme-council-of-energy-announces-incentives-to-
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131Varun, Godinho (2020). "Sheikh Mohammed's New Law to Regulate All Drone Operations in Dubai". 
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operations-in-dubai/ 
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טייס.   או  אנושית  התערבות  ללא  אנשים  להסיע  מסוגל  מושבי  הדו  הרכב  דובאי.  של  והתחבורה 

חברת   ע"י  יוצר  זה  נקייה. הגרמ   locopterVoרכב  אנרגיה  ע"י  מונע  הרכב  חברת    132נית. 

Hoversurf  ( אנכית  ונוחת  הממריא  חשמלי  רכב  פיתחה  ובשנת  eVTOLמקליפורניה   )2019  

ה של  הראשונה  הסדרתית  הייצור  יחידת  את  דובאי  למשטרת   S3 2019 Hoverbike  -העניקה 

ה שתגיע לאזורים  ת תגובה ראשונ והתחילה להכשיר קציני משטרה בהפעלתו. רכב זה ישמש כיחיד 

 133. 2020שהגישה אליהם קשה. הם ייכנסו לשימוש בשנת 

כמו כן, ממשלת דובאי הקימה את מועצת העתיד של דובאי לתחבורה על מנת לראות כיצד ניתן  

ציבורית   בתחבורה  השימוש  את  להגדיל  היא  העתיד  מועצת  מטרת  בעתיד.  הניידות  את  לשפר 

 134מהנסיעות ייעשו ברכבים אוטונומיים. %25, 2030שנת   ובתחבורה משותפת כך שעד

 מונים חכמים  

על פי אתר רשות החשמל והמים של דובאי, כחלק מהאסטרטגיה של דובאי להפוך לעיר חכמה,  

ללקוחותיה,   חדשים  ויישומים  תועלות  המספקת  החכמים  היישומים  יוזמת  את  השיקה  הרשות 

עות מונים ורשתות חשמל חכמות.  היסטורית באמצכולל קריאה אוטומטית ומפורטת עכשווית ו

הנתונים שיושגו באמצעות קריאות אלה יהיו זמינות ללקוחות על מנת שיוכלו לעקוב דרכן אחר  

האנרגיה.   בצריכת  לחיסכון  פיתרונות  למצוא  ויוכלו  מסוימת  זמן  תקופת  במשך  החשמל  צריכת 

כמים עד לינואר  מונים ח  200,000הרשות השלימה את השלב הראשון בפרויקט לאחר שהתקינה  

הכריזה    135. 2016 הרשות  זרה.  חברה  גם  מעורבת  חכמים  במונים  הישנים  המונים  בהחלפת 

  250,000לשם התקנת    Honeywellשחידשה את שיתוף הפעולה שלה עם חברת    2019באוקטובר  

לל של  מונים חכמים נוספים שיעשו שימוש במודולים אלחוטיים בכל רחבי דובאי וכך המספר הכו 

 2035.136החכמים יהיה מיליון. יוזמה זו תושלם בשנת  המונים 

 בנייה ירוקה והתייעלות אנרגטית 

, המועצה העליונה של דובאי פרסמה את אסטרטגיית האנרגיה המשולבת של דובאי  2011בשנת  

ב הבנייה  בסקטור  לאנרגיה  הביקוש  את  להפחית  לשנת    30%  -שמטרתה  במרץ  2030עד   .2014  ,

ניסחה  עיריית   את  דובאי  דובאי  של  והמים  החשמל  רשות  ועם  דובאי  ממשלת  עם  במשותף 

ומאז הושגה התקדמו    137הרגולציה של הבנייה הירוקה שחלה על כל המבנים החדשים באמירות 
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https://edition.cnn.com/2018/11/08/middleeast/hoverbike-dubai-police-flying-lessons/index.html   
Accessed on January 2, 2021.  
134Natalie Lindo (2020). Dubai Trials Shared Mobility and Greener Transport Solutions to Keep the City 
Moving. Euro News. Retrieved from: https://www.euronews.com/2020/12/23/dubai-trials-shared-
mobility-and-greener-transport-solutions-to-keep-the-city-moving   Accessed on January 2, 2021.  
135Dubai Electricity & Water Authority. Smart Applications via Smart Grid and Meters. 
https://www.dewa.gov.ae/en/about-us/dewa-digital-journey/smart-grid-and-meters-smart-applications  
(Accessed February 20, 2021) 
136Anup Oommen (2019). Dewa, Honeywell to Install 250k Additional Smart Meters in Dubai. 
Construction Week. Retrieved from: https://www.constructionweekonline.com/products-and-
services/259967-dewa-honeywell-to-install-250k-additional-smart-meters-in-dubai  Accessed on January 
2, 2021.    
137Dubai Electricity & Water Authority. Green Building Regulations and Specifications. 
https://www.dewa.gov.ae/~/media/Files/Consultants%20and%20Contractors/Green%20Building/Gree
nbuilding_Eng.ashx  (Accessed February 20, 2021) 

https://www.thenationalnews.com/uae/watch-first-flight-of-dubai-s-self-flying-taxi-1.661625
https://edition.cnn.com/2018/11/08/middleeast/hoverbike-dubai-police-flying-lessons/index.html
https://www.euronews.com/2020/12/23/dubai-trials-shared-mobility-and-greener-transport-solutions-to-keep-the-city-moving
https://www.euronews.com/2020/12/23/dubai-trials-shared-mobility-and-greener-transport-solutions-to-keep-the-city-moving
https://www.dewa.gov.ae/en/about-us/dewa-digital-journey/smart-grid-and-meters-smart-applications
https://www.constructionweekonline.com/products-and-services/259967-dewa-honeywell-to-install-250k-additional-smart-meters-in-dubai
https://www.constructionweekonline.com/products-and-services/259967-dewa-honeywell-to-install-250k-additional-smart-meters-in-dubai
https://www.dewa.gov.ae/~/media/Files/Consultants%20and%20Contractors/Green%20Building/Greenbuilding_Eng.ashx
https://www.dewa.gov.ae/~/media/Files/Consultants%20and%20Contractors/Green%20Building/Greenbuilding_Eng.ashx


אל השקת  ע"י  יותר  עוד  חוזקה  זו  התקדמות  הזה.  בכיוון  המבנים  -רבה  דירוג  מערכת  סעפאת, 

ב דובאי  ממשלת  ע"י  שהוכנסה  עירהחדשה  עם  דובאי. שיתוף  היחידה    138יית  העיר  היא  דובאי 

( (  Building Efficiency Acceleratorבמזרח התיכון שהצטרפה לתכנית האצת יעילות המבנה 

דרגת   את  להכפיל  מנת  על  האו"ם  מזכ"ל  מוביל  אותה  לכל"  מקיימת  "אנרגיה  יוזמת  במסגרת 

 139. 2030ההתייעלות האנרגטית עד לשנת 

צד ניהול  לחשמ  אסטרטגיית  אמירות  הביקוש  שיזמה  מהאסטרטגיות  חלק  גם  היא  בדובאי  ל 

בינואר   האנרגטית.  ההתייעלות  את  לקדם  בכדי  לאנרגיה    2020דובאי  העליונה  המועצה  פרסמה 

. המועצה  2030בנוגע לעדכון אסטרטגיית ניהול צד הביקוש של דובאי    2020לשנת    1את צו מספר

מנת לסייע לקדם את המעבר לכלכלה  על    2013שנת  העליונה לאנרגיה השיקה את האסטרטגיה ב

ולהפוך את דובאי לעיר    2050ירוקה, להשיג את מטרות אסטרטגיית האנרגיה הירוקה של דובאי  

בעלת הכי פחות רגל פחמנית בעולם . מטרותיה המקוריות של האסטרטגיה היו: להציב את דובאי  

הביקוש את  ולהפחית  אנרגטית  בהתייעלות  לחיקוי  ולמים  כמופת  ל  לחשמל  האמירות    -ברחבי 

. לשם השגת מטרה זו המועצה משתפת פעולה עם עיריית דובאי, רשות החשמל והמים של  30%

דובאי, רשות הדרכים והתחבורה, שירותי האנרגיה של אתחאד, המשרד הרגולטורי והמפקח על  

רשות התקנים והמטרולוגי  דובאי,  והמים, מועצת האזורים החופשיים של  דובאי,  החשמל  ה של 

מספר   עם  פעולה  שיתפה  המועצה  הפרטי.  המגזר  עם  וכן  הציבורי  במגזר  ועוד  החכמה  דובאי 

תכניות כמו התקנת פאנלים סולאריים על הגגות, שיפורים באנרגיה ויוזמת הניידות הירוקה של  

ליישם   ירוקה, שיפוץ מבנים,    11דובאי. מטרת האסטרטגיה המעודכנת היא  בנייה  קוד  תכניות: 

רחוב,   במנועים  תאורת  התייעלות  דובאי,  שמס  הצרכן,  התנהגות  תקנים,  בקירור,  התייעלות 

חיסכון בחשמל או יותר    30%ובדלקים, התייעלות בניידות וטעינה חכמה. כל זאת, על מנת להשיג  

 140. 2030מזה בשנת 

את   המפחיתות  מערכות  סולאריים,  מים  מחממי  לכלול  החדשים  המבנים  כל  על  לכך,  בהתאם 

והתרמוסטטים כאשר אנשים אינם נמצאים בבתים. על מנת להשיג את מטרתה    עוצמת התאורה 

לשפץ   דובאי  מבנים    30,000של  לשפץ  שלישי  מצד  לקבלנים  מאפשרות  התקנות  ישנים,  מבנים 

ולקחת את רווחיהם מחלק מהחסכונות באנרגיה. עיריית דובאי אינה רק אוכפת חוקים על בעלי  

ות חיצוניות להשקת מוצרים יעילים עבור השוק בדובאי.  פעולה עם חברבתים, אלא גם משתפת  

 141חברת פיליפס, למשל, מייצרת נורת לד של וואט אחד שתותקן במבנים ברחבי העיר. 

של   ההיכר  מסימני  אחד  ח'ליפה,  בורג'  למשל,  מקיימים.  מבנים  גם  הם  בדובאי  השחקים  גורדי 

. הוא מתנשא לגובה  2009ה בשנת  בנייתו הושלמהעיר, הוא המגדל והמבנה הגבוה בעולם מאז ש

ובעל    828של   ע"י    163מטרים  והוכר  בעולם  הירוקים  מהמבנים  אחד  הוא  כך,  על  נוסף  קומות. 

Green Globe    בפאנלים שימוש  עושים  במגדל  המתגוררים  קיימות.  כוכבי  שבעה  כבעלת 

 
138Government of Dubai and Dubai Municipality. 2020. Al-Sa'fat: Dubai Green Building System. 
https://www.dm.gov.ae/wp-content/uploads/2020/11/Safat-English.pdf 
139Saeed Al Abbar (2019). Green Building Sector in the UAE: Perspectives. EcoMENA: Echoing 
Sustainability in MENA. Retrieved from: https://www.ecomena.org/green-building-uae/   Accessed 
on January 2, 2021.  
140Dubai Electricity & Water Authority. 2020. Directive on Dubai Demand Side Management Strategy 
Update. https://mediaoffice.ae/news/2020/Jan/27-01/Ahmed-bin-Saeed-issues-Directive-on-Dubai-
demand-side-management-strategy-2030-update 
141Robert Kunzig (2017). The World Most Improbable Green City. National Geographic. Rerieved 
from: The World's Most Improbable Green City (nationalgeographic.com) Accessed on January 2, 2021 

https://www.dm.gov.ae/wp-content/uploads/2020/11/Safat-English.pdf
https://www.ecomena.org/green-building-uae/
https://mediaoffice.ae/news/2020/Jan/27-01/Ahmed-bin-Saeed-issues-Directive-on-Dubai-demand-side-management-strategy-2030-update
https://mediaoffice.ae/news/2020/Jan/27-01/Ahmed-bin-Saeed-issues-Directive-on-Dubai-demand-side-management-strategy-2030-update
https://www.nationalgeographic.com/environment/urban-expeditions/green-buildings/dubai-ecological-footprint-sustainable-urban-city/


יותר מ כ  ליטר מים   140  -סולאריים הממוקמים מסביב לבניין לשם חימום  ן, החומר  ליום. כמו 

( מיחידות מערכות מיזוג האוויר ממוחזר ונעשה בו שימוש לקרר  condensateשעבר תהליך עיבוי )

את מי השתייה המסופקים ע"י רשות החשמל והמים של דובאי הנאגרים למכל השקייה במקום  

המבנה.  של  הנוף  לעיצוב  פיתרון    142המשמש  כוללת  המבנה  של  הקירור  מערכת  כן,  חדשני  כמו 

על מתקן תרמי לאחסנת קרח המייצר טונות של תערובת קרח במצב צבירה בין מוצק    המבוסס

( )ice slurryלנוזל  חום  ממירי  בצלחת  שימוש  תוך  חוסר השימוש.  שעות  במהלך   )plate heat 

exchangers  מתוצרת  )Alfa Laval  האנרגיה את  מאחסנת  במכל  המצטברת  הקרח  תערובת   ,

ל המשוחררת  דרך המקררת  מכן,  ממירי    אחר  הברז.  ומי  האוויר  מיזוג  מערכות  לכל  הצינורות, 

 143נבחרו לשמש לחימום, לאוורור ולמיזוג אוויר, לצנרת ולבריכת השחייה.  Alfa Lavalהחום של  

הירוקה   הבנייה  מועצת  האנרגטית,  וההתייעלות  הירוקה  הבנייה  בתחומי  הישגיה  לאור 

באפריל   לדובאי  העניקה  הפ  2019האמריקנית  דירוג  ובעיצוב  את  באנרגיה  במנהיגות  לטינום 

( ( המוענק לערים.  Leadership in Energy and Environmental Design - LEEDסביבתי 

בכך, דובאי הפכה לעיר הראשונה בעולם הערבי, במזרח התיכון ובצפון אפריקה הזוכה לדירוג זה.  

 144העיר מבחינת קיימות.  הביצועים של דירוג הפלטינום הוא הציון הגבוה ביותר עבור קריטריון 

 הקרן הירוקה של דובאי  

לשנת   דובאי  של  הירוקה  האנרגיה  מאסטרטגיית  שלה  2050כחלק  התווך  עמודי  מחמשת  אחד   ,

ע"י   דובאי  של  הירוקה  הקרן  הקמת  היא  זה  בהקשר  ביותר  החשובה  היוזמה  ירוק.  מימון  הוא 

מיליון דולר. קרן זו   653  -סך כ  ון ראשוני עלעם ה 2017רשות החשמל והמים של דובאי באוקטובר  

פוטו דובאי, בשיפוץ  -מתמקדת בהתקנת מערכות  גגות הבתים כחלק מיוזמת שמס  על  וולטאיות 

הקרן   היווסדה,  מאז  סולארית.  לאנרגיה  הנוגעים  ובפרויקטים  אנרגטית  בהתייעלות  מבנים, 

ומוסד  פרטים  ע"י  אומצה  דובאי  שמס  יוזמת  השגים:  מספר  מספהשיגה  רבים,  המבנים  ות  ר 

שהן    2018ביוני    1,032  -ל  2017מבנים באוגוסט    435  -וולטאיות גדל מ-שהותקנו בהן מערכות פוטו

 145וואט. -מגה 43.77בעלות קיבולת של 

 הפיכת ביוגז לאנרגיה  

מתקן    2019על מנת לממש את חזון האנרגיה הירוקה של דובאי, השיקה עיריית דובאי בספטמבר  

אנרגי במת לייצור  מביוגז  בדובאי  ה  מסוגו  הראשון  הפרויקט  זהו  בורסאן.  בשפכים  הטיפול  קן 

ייצור אנרגיה נקייה. פרויקט זה הוא שותפות ציבורית   פרטית בין    –העושה שימוש בביוגז לשם 

הצרפתית   והאנרגיה  המים  חברת  לבין  דובאי  ואת    Veoliaעיריית  ותתפעל  תבנה  שתשקיע, 

מספר   חוק  פי  על  זאת,  הציבורי    2015משנת    22המתקן.  הסקטור  בין  השותפות  את  המסדיר 
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לסקטור הפרטי באמירות דובאי. חוק זה מסדיר את המסגרת הרגולטורית של שותפויות בין שני  

המגזרים באמירות דובאי ומטרת החוק היא לעודד השתתפות של המגזר הציבורי והפרטי בפיתוח  

להפחית את עלויות מתקן הטיפול  הפרויקט היא  פרויקטים, בין היתר גם בתחום האנרגיה  מטרת  

בשפכים באמצעות השימוש בביוגז, שהוא תוצר לוואי של הטיפול בשפכים, ולהשתמש בו במתקן.  

בשנת   יתחיל  של    25ויימשך    2021הפרויקט  שנתית  ייצור  יכולת  בעל  יהיה  המתקן    45,000שנה. 

יהפוך  -מגה המתקן  חשמל   של    58,000וואט  מעוקבים  לאנרגימטרים  לצורך  ביוגז  יום.  מדי  ה 

 146מיליון דולר.  68  -הפרויקט, עיריית דובאי הקציבה תקציה של כ

 פרויקטים עתידיים 

כחלק מרצונה של דובאי להפוך לעיר בעלת טביעת הרגל הפחמנית הנמוכה ביותר בעולם עד לשנת  

רשות החשמל    וולטאיות צפות המפרץ הפרסי. במקביל,-, דובאי רוצה להקים מערכות פוטו2050

פוטו סולאריים  פאנלים  מערכות  של  התקנה  בחנו  דובאי  ועיריית  דובאי  של  וולטאיים  -והמים 

 147באגמי הניקוז העמוקים. 

של   תערובת  באמצעות  המים  כל  את  להתפיל  מתכננת  דובאי  של  והמים  החשמל  רשות  כן,  כמו 

לשנת   עד  מתחדשת  הגלובאליות    2030אנרגיה  המטרות  על  תעלה  דובאי  באנרגובכך  יה  לשימוש 

. במסגרת זאת, המטרה היא  2030מיליארד דולר עד לשנת    13  -נקייה להתפלת מים וגם תחסוך כ

להגיע לשימוש מלא באנרגיות מתחדשות בתהליך ההתפלה באמצעות שימוש באוסמוזה הפוכה  

 148וולטאית. -פוטו

 בדובאי The Sustainable Cityהעיר הירוקה 

גם שהאנשים המתגוררים בה הם  דובאי שעיר חעדות טובה למדיניות של העיר   כמה משמעותה 

( העיר המקיימת  הינה  על  The Sustainable Cityמאושרים  דובאי  העיר  ( שהוקמה בפרבר של 

של   בשנת    43שטח  חברת    2015הקטאר  כקהילה  Diamond Developersע"י  הוכרה  היא   .

המפרץ   מדינות  של  הפעולה  שיתוף  במועצת  ביותר  הכלכלי הג   –המאושרת  המאגד  פו -וף  ליטי 

תימן   מלבד  המפרץ  מדינות  שש  כל  את  שייסדה    –תחתיו  המפרץ  של  הראשונים  הנדל"ן  בפרסי 

 149מחלקת הקרקע של דובאי. 

הכלכליים,   באספקטים  המתמקד  בדובאי  הראשון  הנדל"ן  פרויקט  היא  המקיימת  העיר 

העיר   מתחדשות,  אנרגיות  מבחינת  הקיימות.  של  והחברתיים  מקבלהסביבתיים  ת  המקיימת 

דובאי   והרגולציה של אמירות  פי הצווים  על  ופועלת  דובאי  והמים של  שירותים מרשות החשמל 
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חברת   של  שותף  ומייסד  מנהל  סייד,  פארס  דובאי.  אמר   Diamond Developersועיריית   ,

, בזמן ביקורו של מנהל רשות החשמל והמים של דובאי בעיר, כי "העיר המקיימת  2016באפריל  

לטפורמה שבאמצעותה ניתן ליישם את תקן קיימות הנדל"ן בדובאי. תקנים אלו  דובאי יצרה פ של  

נוצרו ע"י מחלקת הקרקע של דובאי ועיריית דובאי. העיר החדשה משקפת את מחויבות הסקטור  

לתמוך   מנת  על  בפרט,  דובאי  של  הצווים  ואת  האמירויות,  איחוד  צווי  את  לבצע  הפרטי 

 150וד האמירויות". לכלית של איח באסטרטגיית הצמיחה הכ

אמירות   של  זו  על  מבוססת  המקיימת  בעיר  המתחדשות  האנרגיות  של  הרגולציה  הנראה,  ככל 

חברת   מנהל  של  לדבריו  מעבר  הרגולציה  על  חומר  היעדר  בשל  אך   Diamondדובאי, 

Developers     .הנושא דורש בדיקה מעמיקה יותר באמצעות ראיונות שנקיים בהמשך המחקר ,        

המקיימת חורטת על דגלה את הפחתת השימוש בדלקים פחמניים וכחלק מכך, התבססות  העיר  

 על אנרגיה סולארית המופקת במקום. לפיכך, לעיר מספר מאפיינים המשמשים להשגת מטרה זו:

סולאריים   היא    -פאנלים  מאשר  חשמל  יותר  מייצרת  זו  בפאנלים  עיר  השימוש  בשל  צורכת 

כ  151סולאריים.  גג  על  בל  כל  סולאריים.של  פאנלים  יש  סולאריים    בעיר  152ית  רכבים  חניוני  יש 

 153המחופים ע"י פאנלים סולאריים. 

סולאריים   חימום  של    –מתקני  סולאריים  חימום  מתקני  מותקנים  מבנה  או  בית  כל  של  גג  על 

 154מים.

 ( צינון  או  קירור  במבני  -(  wind towers, wind catchersמגדלי  אוורור טבעי  ם. תפקיד  היוצר 

לפנים  המג אותה  ולכוון  הקרקע  מעל  יותר  גבוה  הנושבת  יותר  קרה  בריזה  ללכוד  הוא  הזה  דל 

   155המבנים. 

ירוקה   הנקרא    -בנייה  מבנה  נמצא  העיר  החיובי    See Instituteבתוך  האנרגיה  מבנה  שהוא 

(Positive Energy Buildingבאזור ומשמעות הדבר היא שבמשך חיים של מעל לחמישים ש )  ,נה

יי הפעילות    40צר  המבנה  הבנייה,  במהלך  הפליטות  את  יקזז  ובכך  שלו  האנרגיה  מצרכי  אחוז 

איש וכן    700והפסקת הפעילות. מבנה זה יהיה מחוץ למערכת החשמל ויספק אמפיתיאטרון עבור  

איש שבו יש תאורת לד ומערכות    700מקום לתערוכות. בעיר יש גם מסגד מקיים בעל תכולה של  
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נוסף על כך, בבניית הבתים בעיר נעשה שימוש בטכניקות קירור פאסיביות.   156ויר יעילות. מיזוג או

 157לדוגמא, כל הבתים פונים צפונה וצבועים בצבע המחזיר את הקרניים האולטרה סגולות.

באיחוד    2017בנובמבר   הראשון  המקיים  המלון  זהו  בדובאי.  הירוקה  בעיר  אינדיגו  מלון  נפתח 

תוף פעולה בין קבוצת מלונות אינטרקונטיננטל לבין חברת  ם כתוצאה משיהאמירויות. הוא הוק

Diamond Developers  במלון על    143.  מתבסס  והוא  לצריכת    100%חדרים  סולארית  אנרגיה 

 158האנרגיה שלו.

ירוקה   רכבים    -תחבורה  ציבורית,  נגישות לתחבורה  כוללות  בעיר  התחבורה המקיימת  אופציות 

( וכן  communal electric buggiesחשמליים קהילתיים  חשמליים  רכבים  של  (, תחנות הטענה 

ברכבים חשמליים.  לשיתוף  נהג.  159תכנית  ללא  חכמים  רכבים חשמליים  בה  יש  כן,  בעיר    160כמו 

כ החשמליים.   250  -מותקנות  הרכבים  עבור  טעינה  העיר    161תחנות  תושבי  את  לעודד  מנת  על 

דולר על מנת לקנות    10,000ל סך  בלים תמריץ עלעשות שימוש ברכבים חשמליים, בעלי וילות מק

 162את הרכב החשמלי הראשון שלהם  כאשר הם עוברים להתגורר בעיר. 

( עם מאווררים המונעים ע"י אנרגיה סולארית  cooling podsפודים קרים )  –חממות סולאריות  

וירקות   מרפא  צמחי  סוגי  מארבעים  יותר  עבור  כחממות  ומשמשים  נוסף  קירור  מספקים 

 163טנים. ק
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 אמירות אבו ט'אבי 

רפורמות   שיזמה  המפרץ  מדינות  מבין  הראשונה  המדינית  הישות  הייתה  ט'אבי  אבו  אמירות 

בהחלטה   זה  תהליך  של  ראשיתו  בו.  הפרטי  הסקטור  השתתפות  את  ועודדה  האנרגיה  בסקטור 

טה לסקטור  של יורש העצר של אמירות אבו ט'אבי בנוגע להקמת ועדת ההפר  1996משנת    1מספר  

ובהחלטה מספר    המים מכן,    4והחשמל באמירות  שנה לאחר  ועדת ההפרטה.  שלו המקימה את 

זה הסדיר את    2, נחקק חוק מספר  1998בשנת   בנוגע לרגולציה של סקטור המים והחשמל. חוק 

 164. 2018פעילות סקטור המים והאנרגיה באמירות אבו ט'אבי עד לשנת 

הרגולטוריים של סקטור האנרגיה. על פי  מתם של הגופים  קבע את הק  1998משנת    2חוק מספר  

הרגולציה   ומשרד  ט'אבי  אבו  של  והחשמל  המים  רשות  היו:  הרגולטוריים  הגופים  זה  חוק 

והפיקוח. חוק זה הקים את רשות המים והחשמל של אבו ט'אבי וקבע כי היא נמצאת תחת בעלות  

פיננסי משפטית,  מעצמאות  נהנית  בעת,  בה  אך,  על  ממשלתית  ומנהלית.  בסמכות  ת  זה,  חוק  פי 

הרשות לקבל החלטות בכל הנושאים הקשורים לניסוח, לפיתוח וליישום המדיניות של הממשלה  

בנוגע לסקטור המים והחשמל כולל בנוגע להפרטה של הסקטור. כמו כן, הרשות תהיה אחראית  

פיתוח סקטור המים והחשמל באמירות, לקדם שימור ושימוש יעיל במשאבי    לקדם מחקר לשם 

המים  ה בסקטור  האמירויות  איחוד  אזרחי  של  והכשרה  גיוס  להבטיח  באמירות,  והחשמל  מים 

והחשמל ולפרסם מידע בנושאים שיש בהם עניין לציבור. לשם ביצוע תפקידיה, בסמכות הרשות  

הרגולציה   משרד  את  הקים  אף  זה  חוק  הפרטי.  המגזר  עם  ובשיתוף  ציבוריות  חברות  ליצור 

המים  והפיקוח   סקטור  הבלעדית  על  הסמכות  בעלת  שתהיה  ט'אבי  אבו  באמירות  והחשמל 

והיחידה להסדיר את סקטור המים והחשמל באמירות ותהיה בעלת סמכויות מלאות להסדיר את  

כל המפעילים בעלי הרישיונות מבחינה כלכלית וטכנית ולפקח על מחירי החשמל. זאת, בין היתר,  

 165והחשמל.  בכדי לקדם תחרות בסקטור המים

כן, חוק זה קבע כי תאגיד האנרגיה של אבו ט'אבי יהיה בבעלות רשות המים והחשמל של אבו  כמו 

חברות. החשובה מביניהן היא חברת המים    12ט'אבי. בבעלות התאגיד הוקמו במסגרת חוק זה  

וחשמל,   שתייה  למי  הביקוש  את  לספק  הזמן  כל  להבטיח  שמטרותיה  ט'אבי  אבו  של  והחשמל 

וה  לקנות המים  כל  את  את  ולבחור  למכרזים  הצעות  להוציא  באמירות,  המיוצרים  חשמל 

המים  2018בסוף    166המתמודדים. חברת  במקום  האמירויות  של  והחשמל  המים  חברת  הוקמה   ,

והחשמל של אבו ט'אבי עם מנדט רחב יותר המכסה את האמירויות הצפוניות בנוסף לאבו ט'אבי.  

בבעלות מלאה ש נמצאת  זו  ט'אבי. ל תאגיד האנרגי גם חברה  אבו  של  נוספת    167ה  חשובה  חברה 
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( ט'אבי  אבו  של  והמשלוח  המסירה  חברת  היא  זה  חוק  פי  על   Abu Dhabiשהוקמה 

Transmission and Despatch Company  .המבצעת את מסירת ומשלוח האנרגיה באמירות ,)

תפ ט'אבי   אבו  של  האנרגיה  מסירת  רשת  של  והמפעילה  הבעלים  והיא  הפצת  החברה  קידי 

אבו  ואספ של  ההפצה  חברת  כך,  על  נוסף  חברות,  שתי  ע"י  מבוצעים  ט'אבי  באבו  החשמל  קת 

אל של  ההפצה  וחברת  ט'אבי.  -ט'אבי  אבו  של  האנרגיה  תאגיד  של  מלאה  בבעלות  ששתיהן  עין 

של   והחשמל  המים  הפצת  רשת  ותחזוקת  הפעלת  בעלות,  כוללים:  שלהן  האחריות  תחומי 

 168ורים לאספקת מים וחשמל. ם ושירותים הקש האמירות, קריאת מוני

זרות    148סעיף   ו/או  מקומיות  "ישויות  כי  וקובע  וזרה  מקומית  בהשתתפות  עוסק  זה  בחוק 

מהמגזר הפרטי יכולות לחלוק ברכישת בעלות ולהיות בעלות מניות בכל ישות שהוקמה ע"י רשות  

האנ תאגיד  בעלות  שתחת  ישות  בכל  או  ט'אבי  אבו  של  והחשמל  ט'המים  אבו  של    169אבי".רגיה 

חזקה   פוליטית  בתמיכה  זכתה  האמירות  של  וההתפלה  האנרגיה  ייצור  שירותי  הפרטת  ואמנם, 

מהנהגת האמירות. תמיכה פוליטית זאת והאווירה הידידותית לעסקים של אבו ט'אבי הגבירו את  

האנרגי ייצור  של  מוצלחת  להפרטה  שהוביל  פוטנציאליים  פרטיים  שחקנים  של  של  הביטחון  ה 

של  האמירות.   ההתפלה  ויכולת  החשמל  מפיקי  רוב  את  מהווים  עצמאיים  אנרגיה  יצרני  כיום, 

האמירות. הפרויקטים להפקת אנרגיה מוענקים בתהליך של הצעות מחיר תחרותיות. הבעלות על  

תחת הממשלה וחברות הבת    60%חברות הפרויקט העצמאיות לייצור המים והאנרגיה מחולקת  

 170ור הפרטי בין אם מהאמירות או מחוצה לה. משקיעים מהסקט תחת 40%  -שלה ו

בנוגע להקמת מחלקת האנרגיה הקובע מהי הגדרת סקטור    11נחקק חוק מספר    2018בפברואר  

בין   ככולל,  האנרגיה  סקטור  את  מגדיר  זה  חוק  המחלקה.  סמכויות  ואת  ט'אבי  באבו  האנרגיה 

האספק ההפצה,  המסירה,  האחסון,  הייצור,  את  והרכ השאר,  המכירה  מכל  ה,  חשמל  של  ישה 

הסוגים )ממקורות נקיים, מתחדשים וקונבנציונליים. חוק זה מקים את מחלקת האנרגיה במקום  

והחשמל   המים  סקטור  על  והפיקוח  הרגולציה  ומשרד  ט'אבי  אבו  של  והחשמל  המים  רשות 

והרגולציה המדיניות  קביעת  פונקציות  כל  את  מציב  ולמעשה,  ט'אבי  אבו  סקטור    באמירות  של 

אסטרטגיות  האנר תכניות  להציע  הן:  זה,  חוק  פי  על  המחלקה,  סמכויות  אחד.  גוף  תחת  גיה 

לסקטור האנרגיה ולפקח על ביצוען, לפקח על הפעילות של כל החברות הכפופות לה, להסדיר את  

כל האספקטים של סקטור האנרגיה באמצעות פיתוח מדיניות, קודים, תקנים, חוקים, החלטות  

פקח ולעקוב אחר סקטור האנרגיה בהקשר של החוקים, ההסכמים והאמנות  ים תפעוליים, לוחוזר 

הישימים מבחינה מקומית ובינלאומית, הענקת רישיונות לכל הרשויות, הישויות, החברות וכוח  

האדם העובדים בסקטור האנרגיה, הגשת מחירים ותעריפים לממשלת אבו ט'אבי בנוגע לחברות  

אנליטיים לממשלת אבו ט'אבי בנוגע לסמכויות המחלקה,  ו"ת תקופתיים והבת שלה, הגשת דוח

 
168The Government of Abu Dhabi Privatisation Committee Water and Electricity Sector. Law No (2) 
Concerning the Regulation of the Water and Electricity Sector. 
https://taqaway.net/sites/default/files/Law_No_2_Concerning_The_Regulation_Of_The_Water_And_
Electricity_Sector.pdf  (Accessed February 20, 2021)  
169The Government of Abu Dhabi Privatisation Committee Water and Electricity Sector. Law No (2) 
Concerning the Regulation of the Water and Electricity Sector. 
https://taqaway.net/sites/default/files/Law_No_2_Concerning_The_Regulation_Of_The_Water_And_
Electricity_Sector.pdf  (Accessed February 20, 2021)  
170Shahid, Hasan, Turki Alaqeel, Iqbal Adjali  andYagyavalt Bhatt. 2019. "Abu Dhabi Electricity Sector 
– Features, Challenges and Opportunities for Market Integration". KAPSARC: King Abdullah 
Petroleum Studies and Research Center. Retrieved from: 
https://www.kapsarc.org/research/publications/abu-dhabi-electricity-sector-features-challenges-and-
opportunities-for-market-integration/ 

https://taqaway.net/sites/default/files/Law_No_2_Concerning_The_Regulation_Of_The_Water_And_Electricity_Sector.pdf
https://taqaway.net/sites/default/files/Law_No_2_Concerning_The_Regulation_Of_The_Water_And_Electricity_Sector.pdf
https://taqaway.net/sites/default/files/Law_No_2_Concerning_The_Regulation_Of_The_Water_And_Electricity_Sector.pdf
https://taqaway.net/sites/default/files/Law_No_2_Concerning_The_Regulation_Of_The_Water_And_Electricity_Sector.pdf
https://www.kapsarc.org/research/publications/abu-dhabi-electricity-sector-features-challenges-and-opportunities-for-market-integration/
https://www.kapsarc.org/research/publications/abu-dhabi-electricity-sector-features-challenges-and-opportunities-for-market-integration/


לעודד השקעות ושותפויות עם המגזר הפרטי בהקשר לפרויקטים הקשורים לסמכויות המחלקה,  

ותכניות   יוזמות  לקדם  לה,  ומחוצה  האמירויות  איחוד  בתוך  האנרגיה  סקטור  את  לייצג 

, בטיחותיים ודאגה ללקוח ולתאם  ל תקנים טכנייםלהתייעלות אנרגטית, לפתח, להסדיר ולפקח ע 

האנרגיה. סקטור  על  המשפיעים  לנושאים  בהקשר  הרלבנטיים  העניין  בעלי  כל  מחלקת    171עם 

האנרגיה אף אחראית על תהליך המכרז בנוגע לייצור אנרגיה באמצעות מתן הצעות מחיר והיא  

 172מנהלת אותו מתחילתו ועד לבחירת החברה הזוכה. 

רות אבו ט'אבי אין אסטרטגיות, תכניות או יוזמות המתמקדות אך  לאמיות דובאי,  בשונה מאמיר

הכלכליות   בתכניותיה  ועיקרי  חשוב  מרכיב  מהוות  הן  אולם  מתחדשות,  באנרגיות  ורק 

, עליו הכריזה ממשלת אמירות אבו ט'אבי  2030והסביבתיות. החזון הכלכלי של אבו ט'אבי לשנת  

תכנית2007בשנת   למעשה  הינו  למ  ,  טווח  על  ארוכת  מהתבססות  האמירות  כלכלת  כל  של  עבר 

סקטור הנפט לכלכלה עתידית מגוונת תוך התמקדות בתעשיות המבוססות על ידע כמו גם למעבר  

מתחדשות. באנרגיות  ט'אבי  2016ביוני    173לשימוש  אבו  תכנית  את  חשפה  ט'אבי  אבו  ממשלת   ,

כלי שלה באמצעות  ש את החזון הכל, שמטרתה להבטיח שממשלת אבו ט'אבי תממ2020  -  2016

פירוט סדרי העדיפויות ופיתרון האתגרים הניצבים בפניה כיום. התכנית הציגה חמישה סקטורים  

שמתחת    –פיתוח חברתי, פיתוח כלכלי, תשתיות וסביבה, ביטחון צדק ובטיחות וענייני ממשל    –

הוצבו   ו   25להם  מפתח  שהיא    83  -מטרות  התחומים  שאר  בין  נמצתכניות.  לשפר  גם  ביקשה  א 

ט'אבי שם    2030גם חזון איכות הסביבה    174תחום האנרגיות המתחדשות. של האמירות של אבו 

דגש על שימוש יעיל במשאבים. מטרות החזון הן: להבטיח את השילוב בין שלושת עמודי התווך  

ט'א אבו  של  ולחזק את המורשת הטבעית  וחברתי, לשמר  כלכלי  חזון סביבתי,  בי  של הקיימות: 

 175וש יעיל במשאבים, ולתרום לאיכות חיים טובה יותר עבור כולם. באמצעות שימ 

ל  -עוידה אל יו"ר מחלקת האנרגיה של אבו ט'אבי, אמר בראיון   13  -ב  S & P Global  –מראר, 

כי אמירות אבו ט'אבי מתכננת לייצר שליש מהאנרגיה שלה מאנרגיה נקייה, כולל    2020בספטמבר  

ת  גרעיניים,  לדב  4וך  מכורים  אלשנים.  פרויקט  "כאשר  הפוטו-ריו,  הסולארי  וולטאי  -ט'פרה 

של   אנרגיה  עד  -ג'יגה   2המייצר  יושלם  עצמאי  באופן  הפקת  2022וואט  יכולת  את  יביא  הוא   ,

וואט. אם נוסיף לכך את האנרגיה הגרעינית  -ג'יגה  3.2  -האנרגיה הסולארית הכוללת באמירות ל

הגרע הצפויה עם הפעילות המלאה של ארב על כעת הכורים  נדבר    8.8  -יניים בכור בבראכה, אנו 

מ-ג'יגה יותר  שתהווה  שנים  ארבע  עד  שלוש  תוך  ונקייה  מתחדשת  אנרגיה  של  יכולת  של    -וואט 
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מראר הוסיף כי אבו ט'אבי גם בוחנת את האפשרות  -מתערובת האנרגיה באבו ט'אבי". אל  31%

 176לעשות שימוש במימן ירוק או במימן כחול. 

 ט'אבי  אבו העיר

את תכנית אבו    2007התכניות הללו, מועצת התכנון העירוני של אבו ט'אבי השיקה בספטמבר    לצד

: תכנית מסגרת למבנה עירוני. מטרת התכנית היא לסייע לממשלת אבו ט'אבי לסנן  2030ט'אבי  

ולהכניס עקרונות   מנחים  ולהגיב לצרכי פיתוח עכשוויים ועתידיים, לבסס תרבות תכנון עירונית 

.  2030דש ועתידי. תכנית זו מספקת פיתרונות לעיצוב הצמיחה של אבו ט'אבי עד לשנת  לפיתוח ח

ובדימוי של   בגובה המבנים, בשימושי קרקע, בתחבורה, בשטחים פתוחים  היא עוסקת בסביבה, 

אחד מעמודי התווך של תכנית זו הוא הקיימות ובתוכה גם    177עיר הבירה כעיר בירה בינלאומית. 

מתהמע לאנרגיות  חיוני  בר  "זה  כי  בתכנית  נכתב  הקיימות  על  חשוב.  תפקיד  ממלא  חדשות 

ובאמצעות   לצורך  שלא  בתים  הריסת  ללא  יתר,  פיתוח  ללא  חדש  אוכלוסייה  לגידול  להסתגל 

משאב   זהו  אבל  לעיר,  משמעותי  עושר  הביא  הנפט  והתרבות.  הטבע  למשאבי  כבוד  ומתן  שימור 

ט ט'אבי  אבו  של  עתידה  להמתכלה.  ביכולתה  באופן  מון  לחקור  הקיים,  בעושר  בזהירות  שתמש 

פעיל את ייצור האנרגיות המתחדשות, להפחית את הצריכה של משאבים לא מתחדשים ולחנך את  

 178דורות העתיד. יעילות בשימוש במשאבים היא חיונית". 

 מתקנים סולאריים צפים   -פרויקט פיילוט 

יקט הפיילוט של המתקן הסולארי  ו ט'אבי את פרוחשפה איחוד האמירויות באב  2020בפברואר  

הצף הראשון במדינה בפרט ובמזרח התיכון בכלל  לייצור אנרגיה. המתקן ממוקם מול האי נוראי  

(Nurai Island  של במרחק  הנמצא  יספק    15(  המתקן  ט'אבי.  אבו  מהעיר  הפלגה    80דקות 

הנופש   לאתר  סולארית  אנרגיה  של  יש  Zaya Nuraiקילוואט  של  קיל  1,000כבר    שבו  וואט 

פוטו הקרקע.-מתקנים  ועל  הגגות  על  שביצעה    179וולטאיים  פרטי  בפרויקט  הנראה  ככל  מדובר 

, חברה אמירתית פרטית מקומית שמקום מושבה בדובאי המתמחה בהתקנת  Enerwhereחברת  

ובחרה    2016מתקנים סולאריים. חברה זו עבדה עם מלון פרטי בעל חמישה כוכבים שבאי משנת  

ארי צף במי המפרץ על מנת שלא לתפוס את השטח עבור וילות שייבנו על החוף  לבנות מתקן סול

בטווח הרחוק. החברה רואה בפרויקט הזדמנות ללמוד ולהבין בנוגע למתקנים סולאריים צפים.  

לא סביר שהחברה לא קיבלה אישור לבצע את הפרויקט ממחלקת האנרגיה, המעודדת השתתפות  

מהמגזר ה אנחברות  בייצור  חוק מספר  פרטי  לפי  .  1998לשנת    2וחוק מספר    2018לשנת    1רגיה 
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עם   מים  בפני  העמידים  משטחיים  דו  סולאריים  במודולים  השתמשה  החברה  הפרויקט,  לצורך 

JP68 junction boxes    המעוצבים באופן ספציפי עבור יישומים ימיים ע"יGCL Poly  מתקני .

ע"י   סופקו  והיסודוהעוגני  SunGrowהציפה  ע"ים  להנדסה  Ecocoastחברת    ות  האמירתית 

 180ימית. 

 גגות סולאריים       

תהווה   נקייה  שאנרגייה  האמירויות  איחוד  של  תכניתה  שלה    44%במסגרת  האנרגיה  ממקורות 

פאנלים    2050בשנת   להתקין  ניסיונות  מספר  נעשו  החשמל,  תעריפי  את  להפחית  ובניסיון 

ית העתיד של אבו ט'אבי )מסדר( הממשלתית  בי. חברת אנרגיסולאריים על גגות הבתים באבו ט'א

פוטו כך, למשל, חברת מסדר  -התקינה מתקנים  ומבנים פרטיים.  מבני ממשל  גגות  על  וולטאיים 

שבספטמבר   שלה  האינטרנט  באתר  של    2011פרסמה  והחשמל  המים  רשות  יחד  מעורבת  הייתה 

וכח ט'אבי  אבו  של  הסולאריים  הגגות  בתכנית  דאבי  בהתקנת אבו  מכך,  סולאריים    לק  מתקנים 

גגות  -פוטו על  את    11וולטאיים  לדרבן  במטרה  זאת,  ט'אבי.  באבו  פרטיים  ומבנים  ממשל  מבני 

וולטאיים ע"י אנשים פרטיים, חברות וישויות אחרות ולעודד את  -אימוץ התקנת המתקנים הפוטו

לספק   ללקוחות  ולאפשר  המבנים  גגות  על  אלו  מתקנים  להתקין  האנרגיהלקוחות  צרכי  ה  את 

החשמל.  לרשת  העודף  החשמל  כל  את  ולהעביר  בעצמם  ט'אבי  2017בדצמבר    181שלהם  אבו   ,

מה   המבנים,  גגות  על  סולאריים  פאנלים  להתקין  ולעסקים  לתושבים  שתאפשר  תכנית  השיקה 

. זאת, בעקבות הכרזת חברת ההפצה של אבו ט'אבי  25%  -שיכול להפחית את חשבונות החשמל ב

. משרד הרגולציה והפיקוח  2017עריפי המים והחשמל החל מראשית  על עלייה בת   2016בנובמבר  

של אבו ט'אבי עבד על רגולציות למתקנים סולאריים בקנה מידה קטן והתקנתם בבנייני מגורים  

ובבניינים מסחריים בתיאום עם צדדים המעורבים בתכנון, בהתקנה, בתחזוקה ובהפעלה במטרה  

בא  התעריפים  את  במלהפחית  שימוש  מתקנים  מצעות  התקנת  לצורך  אחרים.  אנרגחה  קורות 

חכמים,   במונים  שימוש  תעשה  ט'אבי  אבו  של  ההפצה  חברת  הבתים,  גגות  על  הסולאריים 

המאפשרים ללקוחות לייצר אנרגיה סולארית לצרכי החשמל שלהם כאשר העודפים יוזרמו לרשת  

 182ויות. החשמל. יוזמה זו היא גם חלק מתכניתה של איחוד האמיר

 ת אנרגטית  התייעלו

הביקוש  2019בספטמבר   צד  ניהול  אסטרטגיית  את  השיקה  ט'אבי  אבו  של  האנרגיה  מחלקת   ,

העוסקת בסוגיות אספקה וביקוש של האנרגיה    2030והרציונליזציה של האנרגיה של אבו ט'אבי  

כוללות: אלה  תוכניות  רבים.  עניין  בעלי  בהשתתפות  תוכניות  תשע  של  גישה  שיפוצי    באמצעות 
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אחסון    מבנים, ותגיות,  תקנים  אזורי,  קירור  רחוב,  תאורת  בנייה,  רגולציות  לביקוש,  תגובה 

ב החשמל  צריכת  להפחתת  גבוה  פוטנציאל  לאסטרטגיה  ומודעות.  והחזרים  ואת    22%  -אנרגיה 

ב לשנת    32%  -צריכת המים  אל  183. 2030עד  ג'רש  ט'אבי,  אבו  של  מחלקת האנרגיה  מזכיר  -תת 

אמר ת  פלאסי,  הפחתת  ש"האסטרטגיה  באמצעות  סביבתי  לביטחון  הלאומיים  למאמצים  ורמת 

סביבתית   קיימות  ומקדמת  במחירים  התנודות  סיכוני  של  ומיטיגציה  חיצונית  באספקה  התלות 

 184באמצעות הכנסת טכנולוגיות ושיטות מתקדמות לחיסכון באנרגיה." 

ב  השיק  ט'אבי  אבו  של  האנרגיה  תאגיד  זו,  לאסטרטגיה  שירותי  את    2020ינואר  בהתאם  חברת 

האנרגיה של אבו ט'אבי על מנת לאפשר את השיפוץ של מבנים קיימים על מנת לסייע להפחית את  

צריכת החשמל והמים שלהם. החברה תתמקד בזיהוי ובמימון פיתרונות היכולים לספק הפחתה   

 185ברורה בשימוש באנרגיה ובמים.

זו, עיריית אבו   וש בנורות לד לתאורת רחוב. במרץ  ט'אבי עושה שימכמו כן, כחלק מאסטרטגיה 

, עיריית אבו ט'אבי חתמה על חוזה עם חברת תטויר לשירותים הנדסיים ולטכנולוגיה חכמה  2020

שנה. זה היה המכרז הראשון עליו חתם    12נורות לד בכל רחבי האמירות במשך    43,000להתקנת  

השו במודל  שימוש  תוך  ט'אבי  אבו  של  ההשקעות  הציבוריתמשרד  מנת  -תפות  על  שלו  פרטית 

החליפה    2020באפריל    186להגדיל את ההשקעות בתשתיות באמירות בהשתתפות הסקטור הפרטי. 

לד.  בנורות  רחוב  נורות  אלפי  תטויר  המקומיות  2020בנובמבר    187חברת  הרשויות  מחלקת   ,

י השיקה  והתחבורה של אבו ט'אבי באמצעות עיריית אבו ט'אבי ומשרד ההשקעות של אבו ט'אב

השל פרטית  את  שותפות  של  מודל  תחת  ט'אבי  אבו  נור  הרחוב  תאורת  פרויקט  של  השני    –ב 

כ  להחליף  מנת  על  אנרגטית.    140,000  -ציבורית  מבחינה  היעילה  לד  בטכנולוגיית  רחוב  נורות 

בצריכת האנרגיה במשך    76%וואט, הפחתה של  -מיליון קילו  2,400פרויקט זה יביא לחסכון של  

 188שנה.  12
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 תחבורה ירוקה 

ניידות התחבורה של אבו ט'אבי  2013בשנת   ניהול  , השיקה ממשלת אבו ט'אבי את אסטרטגיית 

תחבורה   באמצעי  יותר  גדול  שימוש  לעבר  ובהתנהגות  בגישה  שינוי  לעודד  מטרותיה  שבין 

חיזוק   באמצעות  והארגונים  האנשים  כל  עבור  ציבורית  לתחבורה  הנגישות  את  לשפר  מקיימים, 

מקיימים ולהפחית את הגידול בתחבורה ואת עומסי התנועה באמצעות    ים לאמצעי תחבורההתנא

ומקיימים. יעילים  יותר  תחבורה  לאמצעי  פרטיים  מנועיים  רכב  בכלי  משימוש  כחלק    189מעבר 

עומסי   אוכלוסין בתקווה להפחית את  צפופי  באזורים  קורקינט חשמלי  השיקה  דאבי  אבו  מכך, 

באבו ט'אבי מעודדים את    190י תחבורה מקיימים.בים להשתמש באמצעהתנועה ולעודד את התוש

מגדילים את מספר תחנות הטעינה.  וגם  ברכבים חשמליים  לנהוג  לעבור  בספטמבר    191התושבים 

מתשלום  2019 פטורים  יהיו  חשמליים  רכבים  שנהגי  דאבי  אבו  של  התחבורה  מחלקת  הודיעה   ,

 192לה ירוקה יותר". הממשלה לבסס קהי   אגרה למשך שנתיים מאחר והם "מיישרים קו מטרות

 בנייה ירוקה  

ט'אבי   אבו  תכנית  ליישם את  מנת  בשנת    2030על  אבו    2007הוקמה  של  העירוני  מועצת התכנון 

בשנת   התכנית  2008ט'אבי.  שהיא  בערבית(  )קיימות  האסתדאמה  יוזמת  את  המועצה  השיקה   ,

ירוקה   לבנייה  קריטריונים  לקביעת  הנוגעת  מסוגה  התהראשונה  למזרח  יכון.בשנת  המותאמת 

השיקה המועצה את מערכת דירוג הפנינה במסגרת האסתדאמה המבקשת לקדם את פיתוח    2009

יתר   ווילות.  מבנים  קהילות,  של  הקיימות  ביצועי  הערכת  באמצעות  הבנויה  בסביבה  הקיימות 

מהווה את    מרכיבי האסתדאמה כוללים תכנון אזורי רחב ומטרות כלכליות. מערכת דירוג הפנינה

סוגים:  מערכת   שלושה  כוללת  זו  מערכת  הערבי.  בעולם  מבנים  של  הראשונה  הירוקה  הדירוג 

סוג,   לוילות.בכל  הפנינה  ומערכת  למבנים  הפנינה  דירוג  מערכת  לקהילה,  הפנינה  דירוג  מערכת 

ומבנים,   קהילות  טבעיות,  מערכות  משולב,  פיתוח  תהליך  הבאות:  בקטגוריות  עוסקת  המערכת 

 193טיקה מחדשת. ומרי אנרגיה ופרקמים, ח

 הפיכת פסולת לאנרגיה  

במרץ   חתם  דאבי  אבו  של  האנרגיה  והחשמל    2020תאגיד  המים  חברת  הבת  חברת  עם  יחד 

מתקנים   שני  פיתוח  על  ט'אבי  אבו  של  הפסולת  ניהול  מרכז  עם  הבנות  מזכר  על  האמירתית 

ט''א אבו  של  התעשייתית  בעיר  שימוקמו  לאנרגיה  פסולת  יהיהההופכים  זה  מתקן  אחד    בי. 
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להפוך   יוכל  הוא  התיכון,  במזרח  מסוגו  ביותר  הגדולים  לאנרגיה    900,000המתקנים  פסולת  טון 

לייצר   לו  שיאפשר  שנה  לכ-מגה  90מדי  חשמל  ולספק  חשמל  באיחוד    22,500  -וואט  בית  משקי 

ושם בנוגע  האמירויות. שני המתקנים האלה יפותחו באמצעות מודל יצרני האנרגיה העצמאיים שי

מספר  לפרויק חוק  שנחקק  מאז  ט'אבי  באבו  האנרגיה  בסקטור  במסגרת  1998לשנת    2טים   .

לממן,   לבנות,  לתכנן,  הצעות  להגיש  הפרטי  מהסקטור  מתתפים  גם  יוזמנו  האלה  הפרויקטים 

יעובד   שייווצר מהתהליך  והאפר  לאנרגיה  מוצקה  פסולת  שיהפכו  ולתחזק את המתקנים  לתפעל 

 194ימוש מחדש. שניתן לעשות בו שוימוחזר לחומר 

 העיר הירוקה מסדר סיטי באבו ט'אבי

, אמירות אבו ט'אבי התחילה לתכנן את מסדר סיטי, המייצגת את הניסיון הראשון  2006בשנת  

של   במרחק  הממוקמת  העיר,  את  מקיימת.  עיר  לבנות  התיכון  ט'אבי    17במזרח  מאבו  ק"מ 

ד של אבו ט'אבי או מסדר. חברה  ברת אנרגיית העתיהנמצאת עדיין בשלבי פיתוח ובנייה, בונה ח

זו היא בבעלות ממשלת אבו ט'אבי והמנדט שלה הוא לשמר את המנהיגות של איחוד האמירויות  

בסקטור האנרגיה הבינלאומי תוך תמיכה בגיוון כלכלתה ומקורות האנרגיה שלה לתועלת דורות  

איכות החיים    מסחרית המציעה את מטרתה של מסדר סיטי היא להיות עיר מקיימת    195העתיד. 

קהילה   בעלת  להיותה  מעבר  ביותר.  הנמוכה  הפחמנית  הרגל  טביעת  במסגרת  ביותר  הגבוהה 

ומושכת חברות קלינטק לבחון,   ואזור השקעות  גם אזור סחר חופשי  מקיימת, מסדר סיטי היא 

הס של  מושבה  מקום  גם  היא  נקייה.  אנרגיה  של  בטכנולוגיות  שימוש  ולעשות  וכנות  למסחר 

הפחתת    הבינלאומית באמצעות  קיימא  בר  בפיתוח  מתמקדת  סיטי  מסדר  מתחדשת.  לאנרגיה 

התכנון,   פי  על  פסולת.  בחומרי  חוזר  ושימוש  מחזור  ולמים,  לאנרגיה  תושבים    50,000הביקוש 

אך   2008קמ"ר, התחילה בשנת  6בניית העיר, שאמורה להשתרע על פני  196אמורים להתגורר בעיר. 

בניית  נדחתה משנת  השלמת  . מתגוררים בה מאות אחדות של אנשים. מעבר  2030לשנת    2016ה 

ממומש   בלתי  פוטנציאל  מהווה  לעכשיו  שנכון  התיכון  במזרח  הראשונה  הירוקה  העיר  להיותה 

מבחינת אכלוס, חשיבותה נובעת מכך שהיא מהווה מעבדה לניסוי ולהפעלת טכנולוגיות העושות  

 197שימוש באנרגיות מתחדשות. 

מספר מטרות נוספות, העומדות בקנה אחד עם החזון הכלכלי של אבו ט'אבי  , למסדר סיטי  כן  כמו

של האמירות של    2030ועם חזון איכות הסביבה    2020  –  2016, עם תכנית אבו ט'אבי    2030לשנת  

, לפיו רשות המים והחשמל של  1998משנת    2אבו ט'אבי הן עולות גם בקנה אחד עם חוק מספר  

ט'אבי   מחקראבו  לקדם  ולקדם    אחראית  באמירות  והחשמל  המים  סקטור  פיתוח  שימור  לשם 

המטרות הן: לסייע להניע את הגיוון הכלכלי של    ושימוש יעיל במשאבי המים והחשמל באמירות.

אבו ט'אבי, לשמר ולהרחיב את מעמדה של אבו ט'אבי בשווקי האנרגיה הגלובאליים המתפתחים,  

 
194Waste-to-Energy Plants to Come Up in Abu Dhabi and Al Ain (2020). Business Live ME. Retrieved 
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ת ולתרום תרומה משמעותית לפיתוח האנושי בר  תחת של טכנולוגיולסייע לאבו ט'אבי להפוך למפ

ובחברות המפתחות אותן במטרה להביא   הקיימא. חברת מסדר משקיעה בטכנולוגיות חדשניות 

 198את הפתרונות המקיימים של הדור הבא לשוק. 

במסדר סיטי נעשה שימוש באנרגיות מתחדשות, בעיקר אנרגיה סולארית, אך גם באנרגיית רוח  

 נרגיה וכן בתחבורה מקיימת ובבנייה ירוקה.    ובהפיכת פסולת לא 

 להלן הפירוט: 

 בנייה ירוקה   

ט'אבי   אבו  תכנית  ליישם את  מנת  בשנת    2030על  אבו    2007הוקמה  של  העירוני  מועצת התכנון 

בשנת   התכנית  2008ט'אבי.  שהיא  בערבית(  )קיימות  האסתדאמה  יוזמת  את  המועצה  השיקה   ,

מסוג לקביעת  הראשונה  הנוגעת  התיכון.בשנת  ה  למזרח  המותאמת  ירוקה  לבנייה  קריטריונים 

השיקה המועצה את מערכת דירוג הפנינה במסגרת האסתדאמה המבקשת לקדם את פיתוח    2009

יתר   ווילות.  מבנים  קהילות,  של  הקיימות  ביצועי  הערכת  באמצעות  הבנויה  בסביבה  הקיימות 

ליות. מערכת דירוג הפנינה מהווה את  י רחב ומטרות כלכמרכיבי האסתדאמה כוללים תכנון אזור

סוגים:   שלושה  כוללת  זו  מערכת  הערבי.  בעולם  מבנים  של  הראשונה  הירוקה  הדירוג  מערכת 

סוג,   לוילות.בכל  הפנינה  ומערכת  למבנים  הפנינה  דירוג  מערכת  לקהילה,  הפנינה  דירוג  מערכת 

משו פיתוח  תהליך  הבאות:  בקטגוריות  עוסקת  טבעיוהמערכת  מערכות  ומבנים,  לב,  קהילות  ת, 

 199מים, חומרי אנרגיה ופרקטיקה מחדשת. 

ב ניבנה עם מלט דל פחמן, עושה שימוש    90%  -על פי אתר חברת מסדר, כל מבנה במסדר סיטי 

בהתאם   נקבעים  אלו  קריטריונים  והמים.  האנרגיה  צריכת  את  להפחית  ומתוכנן  אלומיניום 

 200איחוד האמירויות.  נינת האסתמאדה שלולמערכת דירוג פ LEED -להסמכת ה 

וואט חשמל במסדר  -מגה   10וולטאי המפיק  -המתקן הסולארי הפוטו  –  וולטאיים-מתקנים פוטו

האמירויות   באיחוד  החשמל  לרשת  המחובר  הראשון  המתחדשת  האנרגיה  פרויקט  היה  סיטי 

  מודולים  87,780  -. מתקן זה מורכב מ2009והגדול ביותר מסוגו במזרח התיכון כאשר נחנך בשנת  

 201רב קריסטליים ובעלי ציפוי דק.
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ייעשה     Azelioחברת    -  אחסון אנרגיה  סיטי שבמסגרתו  פיילוט במסדר  השבדית תבצע פרויקט 

נוזל   באמצעות  הביקוש  לפי  המשתחררת  אנרגיה  עם  אלומיניום  לחמם  מנת  על  בחשמל  שימוש 

 Stirling .202להעברת חום שיניע מנוע 

בינואר   כן,  אוניברסי   2020כמו  בשיתוף  הודיעה  שהיא,  כך  על  ולטכנולוגיה  למדעים  ח'ליפה  טת 

באיחוד   מסוגם  ראשונים  סולאריים  פאנלים  התקינה  סולארית  לאנרגיה  והג'  חברת  עם  פעולה 

לפיתוח   הראשון  כצעד  נחשבת  הפאנלים  התקנת  סולארית.  לאנרגיה  מצדר  במכון  האמירויות 

פ פאנלים  הכוללת  סולארית  אנרגיה  הפו-וטו מערכת  על  וולטאיים  החום  אנרגיית  לאחסון  עלים 

אחרים.   למקומות  הצורך  בעת  להעביר  ניתן  שאותו  יותר  גבוהה  ביעילות  חשמל  לייצר  מנת 

גדולות.   פרסנל  מעדשות  המורכבים  מתכתיים  אור  מחזירי  מהווים  הללו  הסולאריים  הפאנלים 

גב עדשות אלה מרכזות את אנרגית השמש בשיעור של כאלף שמשות והט והה  מפרטורה במתקן 

מאלף מעלות צלזיוס. לפיכך, מערכת סולארית זו יכולה להגיע לטמפרטורות גבוהות מאד בשטח  

מאד מצומצם של מראות בהשוואה למתקני האנרגיה הסולארית המרוכזים המסורתיים. כמו כן,  

בה חלק  שתיקח  גבוהות  בטמפרטורות  אנרגיה  לייצור  מערכת  עם  זו  מערכת  להתקין  פיכת  ניתן 

לארית לחשמל. בכך, יתאפשר למערכת יצירת ואחסון האנרגיה להשלים בפעילותה  האנרגיה הסו

 203את המערכות המרוכזות המסורתיות של האנרגיה הסולארית. 

על פי אתר חברת מסדר, מגדל הרוח במסדר    -  (wind towers, wind catchers)  מגדל לוכד רוח 

ורתי. מגדל זה מתנשא לגובה של  ד הרוח הערבי המס סיטי הוא פרשנות בת זמננו של המגדל לוכ

 204מטר ולוכד רוחות קרות ומכוון אותן לכיכר הציבורית שבבסיסו. סנסורים על המגדל. 45

 Zero Massעל פי אתר חברת מסדר, החברה משתפת פעולה עם    –  הפיכת אדי מים למי שתייה 

Water  א  בהפיכת אדי מים למי שתייה באמצעות מתקן חדשני הנקרSource  מייצר מי  . המתקן

( מאווררים  באמצעות  מהאוויר  מים  אדי  הוצאת  באמצעות  לפני  fansשתייה  סופגים  וחומרים   )

 205איסופם במאגר ולטפל בהם עם מינרלים. המתקן מופעל באמצעות אנרגיה סולארית. 

על פי אתר חברת מסדר, מסדר סיטי מבססת את אסטרטגיית התחבורה שלה    –  תחבורה ירוקה

ב  על שלפיה  מקיימת  היררכיה  ציבורית  תחבורה  ומדגישה  הרגל  הולכי  ניצבים  הראשון  מקום 

זו,   מאסטרטגיה  כחלק  פרטיים.  ורכבים  לנקודה  מנקודה  ירוקים  שירותים  מתווספים  שעליה 

למשל,  כך,  מסחריים.  כפרויקטים  וגם  כפיילוט  גם  טכנולוגיות  מספר  הכניסה  סיטי  מסדר 

משותף של חברת מסדר ותעשיית חליפאת מאבו    הוא פיתוח   2018  -האוטובוס האקולוגי שנחשף ב
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שינוי   בפני  העמיד  משקל  קל  אלומיניום  מגוף  מורכב  האקולוגי  האוטובוס  מסדר.  ומכון  ט'אבי 

וחלונות   מתקדם  אוויר  מיזוג  גם  מכיל  האוטובוס  במים.  המקוררות  וסוללות  טמפרטורות 

כן,  -אלקטרו כמו  ההצללה.  את  המחזקים  התקינה כרומיים  סיטי  הטעינה    מסדר  תחנת  את 

ביעילות   כמה  כפיילוט על מנת להעריך עד  המהירה הראשונה במזרח התיכון לרכבים חשמליים 

זו, סוללות   תתפקד טכנולוגיית ההטענה המהירה בתנאים האקלימיים באזור. בזכות טכנולוגיה 

ב תיטענה  החשמליים  חברת    80%  -הרכבים  שעה.  חצי  במ   NAVYAבמשך  להרחזכתה  בת  כרז 

ה ורכב  רשת  האוטונומיים  הרכבים  בשוק  ומומחית  חלוצה  היא  זו  חברה  סיטי.  במסדר  ניידות 

מלאה.   נסיעה  במשך  הדרך  תנאי  על  ולפקח  הנהיגה  פעולות  כל  את  לבצע  מתוכנן  שלה  השאטל 

( האישי  המהיר  המעבר  בשנת  Personal Rapid Transitמערכת  סיטי  במסדר    2010(הושקה 

איש. הרכבים האוטונומיים החשמליים הם בעלי תא בודד. הם    מיליון  2  -ימוש כ ומאז עשו בה ש 

והממוקמים   בלבד  המערכת  את  המשמשים  מסדרונות  לאורך  ונוסעים  מגע  מסך  ע"י  מופעלים 

מנת   על  ועושים שימוש בסנסורים  ע"י מחשב  מתחת לקמפוס של מכון מסדר. הרכבים נשלטים 

מגנטים הטמונים בקרקע, המסיי לניווט הרכב  לאתר  כבל המתפרש  עים  פנוי.  ולהבטיח שהנתיב 

 206לאורך כל הפרוזדור מספק קשר אלחוטי בין הרכבים לבין מחשב המערכת. 

אנרגטית במבנים    –  התייעלות  אנרגטית  להתייעלות  קפדניים  מנחים  קווים  יישמה  סיטי  מסדר 

מכשירים והתקנת  טבעי  אור  על  התבססות  החלונות,  זיגוג  תאורה,  גם    לבידוד,  העיר  חכמים. 

בעלי מערכות   חייבים להיות  בעיר  מבנים  ניהול מבנים.  מחייבת התקנת מונים חכמים ומערכות 

 207קירור יעילים אנרגטית. כמו כן, נעשה שימוש במשאבות חכמות במערכות הקירור.

לאנרגיה ושפכים  פסולת  לאנרגיה    –  הפיכת  תהפוך  למחזר  ניתן  שלא  אשפה  סיטי,  במסדר 

 .יכה לגז. חלק מהשפכים יעובדו לדלק מתחדש יבש לשםיך של גיוז או הפבאמצעות תהל
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 מרוקו

בתחילת   מתחדשות.  לאנרגיות  במעבר  ובאפריקה  התיכון  במזרח  המובילה  המדינה  היא  מרוקו 

-מגה  3,000  כבר ייצרה מרוקו   2018אמר שר האנרגיה המרוקאי, עזיז רבאח, כי בסוף    2019שנת  

חשמל שלה, מאנרגיות מתחדשות. מרוקו אף הציבה לעצמה  אחוז מתפוקת ה  35וואט, המהווים  

ייצור   הזה:  בהקשר  ובאפריקה  התיכון  במזרח  ביותר  השאפתניים  מהיעדים  אחד  אחוז    42את 

בשנת   החשמל שלה מאנרגיות מתחדשות  ל  2020מתפוקת  )  52  -ועלייה  וואט(  -מגה  10,000אחוז 

יותר  2030בשנת   פי התוכנית, קצת  על  מ.  אחוזים  הידרומעשרה  יופקו ממתקנים  הזה  -ההספק 

אלקטריים, והיתר יחולק באופן שווה פחות או יותר בין אנרגיה סולארית לאנרגיית רוח. במקביל  

של   לחסכון  להגיע  וחותרת  האנרגיה  משק  של  התייעלותו  לשיפור  מרוקו  ממשלת    12%פועלת 

ועלת לייעול השימוש  חום האנרגיה" פ. ה"סוכנות המרוקאית להתייעלות בת2020באנרגיה בשנת  

זה   ובכלל  ציבור  במבני  החשמל  צריכת  ולייעול  הבנייה,  ענף  לרבות  ולתעשייה,  למגורים  בחשמל 

 208במסגדים. 

אספקת    2009בשנת   את  להבטיח  הן:  שמטרותיה  לאומית  אנרגיה  אסטרטגיית  מרוקו  השיקה 

על שליטה  אנרגיה,  בייבוא  התלות  הפחתת  באמצעות  שלה  העתיד  האנרגיה  של  העלויות  יות 

עצמאות   והשגת  החממה  גזי  פליטות  הפחתת  באמצעות  הסביבה  על  שמירה  האנרגיה,  שירותי 

 אנרגטית ולהפוך ליצואנית אנרגיה לאירופה ולשאר יבשת אפריקה.  

כחלק מיישום האסטרטגיה הלאומית הזאת הוקמה מערכת חקיקתית המורכבת מסדרת חוקים  

לאנ המעבר  את  לאפשר  מתחדשות.שמטרתה  הלאומי    רגיות  המשרד  זו,  אסטרטגיה  להשקת  עד 

במרוקו.   החשמל  והפצת  העברת  ייצור,  על  המונופול  בעל  היה  שתייה  ולמי  לחשמל  המרוקאי 

שינה מצב זה. חוק זה נחקק במטרה לפתח את סקטור    2010שנחקק בפברואר    13-09אולם, חוק  

מאנרג  חשמל  ייצור  פתיחת  באמצעות  המתחדשות  לג האנרגיות  מתחדשות  פרטיים  יות  ופים 

וציבוריים וכתוצאה מכך גם לתחרות. חוק זה סיפק, למעשה, מסגרת משפטית לפיתוח פרויקטים  

של אנרגיות מתחדשות במרוקו להם העניק את הגישה לרשת המתח הבינוני, הגבוה והמאד גבוה.  

ט  באופן  המתחדשים  האנרגיה  מקורות  ככל  בחוק  מוגדרות  המתחדשות  במיוחד  האנרגיות  בעי, 

אנרגיה  אנ גם   כמו  וגאות  גלים  אנרגיית  גיאותרמית,  אנרגיה  רוח,  אנרגיית  סולארית,  רגיה 

המופקת באמצעות ביומסה, פסולת וביוגז. בהקדמה, חוק זה מתאר את המטרות העיקריות של  

מדיניות האנרגיה המרוקאית הכוללות: חיזוק ביטחון אספקת האנרגיה באמצעות גיוון המקורות  

אופטיו הנגישות  המשאבים,  הרחבת  הקיבולת,  תכנון  על  ופיקוח  האנרגיה  מאזן  של  מיזציה 

תחרותיים,   במחירים  האוכלוסייה  חלקי  לכל  האנרגיה  של  הזמינות  הרחבת  באמצעות  לאנרגיה 

לאפשר פיתוח בר קיימא באמצעות קידום האנרגיות המתחדשות על מנת לחזק את התחרותיות  

של היצרניים  הסקטורים  לשמור  של  החממה    המדינה,  גזי  פליטות  את  להגביל  הסביבה,  על 

אירופי שוק  פתיחת  האזורית באמצעות  וחיזוק האינטגרציה  היערות  על  הלחץ  ים  -ולהפחית את 

 209תיכוני אזורי וההרמוניזציה של רגולציות האנרגיה. 

 
 ת"סן פרנסיסקו במרוקו: מהפכה ירוקה במזהקישור: . Ynetכון. (. סן פרנסיסקו במזרח התי2019משה טרדימן )208
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 1.10.16רקם ט'היר שריף  ביא'ה )משרד האנרגיה , המכרות ואיכות הסביבה(. -טאקה, אלמעאדן ואל-וזארת אל209

מתג'דדה )צו  -טאקאת אל-מתעלק באל-אל 13.09קאנון רקם -( בתנפיד' אל2010פבראיר  11) 1431מן צפר  26צאדר פי 
הקשור   13.09( כביצוע לחוק מספר 2010  בפברואר  11) 1431בחודש צפר  26  -שפורסם ב 1.10.16מכובד מספר 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5512818,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5512818,00.html


-16מלבד חוק זה, נחקקו מספר חוקים שמטרתם לפתוח את סקטור האנרגיות המתחדשות. חוק  

אשונה לכל אדם או גוף פרטי לייצר חשמל לצרכיו ומאפשר למתקנים תעשייתיים  מאפשר לר   08

  2015שנחקק בשנת    15-58חוק    210קילוואט של החשמל שלהם מאנרגיות מתחדשות.   50לייצר עד  

( מדידה  למשקיעים  net meteringכולל  מאפשר  סולארית,  ואנרגיה  רוח  אנרגיית  למתקני   )

צר מאנרגיות מתחדשות למשרד הלאומי המרוקאי לחשמל  ודף החשמל המיופרטיים למכור את ע 

 211ולמי שתייה ומאפשר ליצרני חשמל עצמאיים גישה לרשת החשמל במתח נמוך. 

מרוקו מפתחת את תערובת האנרגיה שלה באמצעות שותפויות בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי.  

ומוכרי אנרגיה  של  פרויקטים  מפתחות  האלה  למשרד השותפויות  אנרגיה  המרוקאי    ם  הלאומי 

ואמנם, לדברי כרים שוכרי, מנהל מחלקת האנרגיות    212לחשמל ולמי שתייה או לצרכנים גדולים. 

אנרגיות   של  פרויקטים  של  הפיתוח  הסביבה,  ואיכות  המכרות  האנרגיה,  במשרד  המתחדשות 

המכרזים, מסגרת  היא  הראשונה  המסגרת  מסגרות.  שלוש  ע"י  כיום  נשלט  כאשר    מתחדשות 

אומי המרוקאי לחשמל ולמי שתייה והסוכנות המרוקאית לאנרגיה מקיימת משיקים  המשרד הל

רוח   חוות  של  ותחזוקה  תפעול  ציוד,  בנייה,  רכישה,  הנדסה,  עיצוב,  מימון,  לפיתוח,  מכריזים 

בנוגע לאנרגיות מתחדשות, "שסימל    13-09מיצרנים עצמאיים. המסגרת השנייה היא חוק מספר  

אסטרט האת  האנרגיה  הראשונה  גיית  הפעם  זו  פרטיות  לחברות  האפשרות  את  והעניק  חדשה 

בהיסטוריה של האנרגיה במרוקו לפתח את היכולת לייצר חשמל ממקורות מתחדשים ולשווק את  

ה"מאפשר לחברות     14-54213האנרגיה הזאת בשוק החשמל". המסגרת השלישית היא חוק מספר  

הן ולעשות שימוש ברשת החשמל הלאומית  ייצור החשמל של תעשייתיות גדולות לפתח את יכולות  

על מנת להעביר את החשמל שיצרו לאתרי הצריכה שבבעלותם ושמרוחקים מבחינה גיאוגרפית,  

מה שכמובן מאפשר להם לנצל במלואו את עלות האנרגיה. חוק זה עבר התפתחות יוצאת דופן: 

ל נקבעה  שבתחילה  העצמי,  הייצור  בתחילה   וואט,-מגה  10  -תקרת  וואט  -מגה   50  -ל  הועלתה 

 
לאנרגיות מתחדשות(.  
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קובע שינוי והשלמה בצו המכובד   16.08כהרבאא' )חוק מספר -וטנילל-מכתב אל-( באחדאת' אל1963אע'סטס  5) 1383
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-קאצ'יבתעיירותתמים אל-אל  58.15קאנון רקם -( בתנפיד' אל2016ינאיר  12) 1437אח'ר -צאדר פי פאתח רביע אל

אח'ר  -שפורסם בראשית רביע אל 1.16.3מתג'דדה )צו מכובד מספר -טאקאת אל-מתעלק באל -אל 13.09קאנון רקם 
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חוק   אמנם,  המתחדשות.  האנרגיות  בתחום  רגולטוריות  רשויות  שתי  קיימות    48-15במרוקו 

ב לרגולציה    2015במאי    24  -שנחקק  גם  החשמלנוגע  סקטור  הלאומית    של  הרשות  להקמת  וגם 

ותסדיר   על השוק החופשי בחשמל המופק מאנרגיות מתחדשות  של האנרגיה שתפקח  לרגולציה 

אולם, חרף פרסום החוק, הרשות    215את הגישה של היצרנים העצמאיים לרשת החשמל הלאומית. 

והיא    2020רק באוגוסט  טרם התחילה לפעול. חברי הרשות הלאומית לרגולציה של האנרגיה מונו  

. הרשות תצטרך  2021-2025אמורה להתחיל לפעול כעת עם פרסום מפת דרכים אסטרטגית לשנים  

שתייה.  ולמי  לחשמל  המרוקאי  הלאומי  המשרד  מטעם  החשמל  רשת  קוד  את  לצד   216לאשר 

הרשות, גם משרד האנרגיה, המכרות והפיתוח בר הקיימא אחראי לפיתוח וליישום של מדיניות  

רגיה, לפקח על החברות ומוסדות הציבור שתחת סמכותו, לנהל ולפתח נכסי  ורית בתחום האנציב

אנרגיה, להבטיח אספקת אנרגיה, להרחיב את הנגישות של אוכלוסיות כפריות ועירוניות לשירותי  

אנרגיה אסטרטגית   מדיניות אחסון  ליישם  מתקני האנרגיה,  של  להבטיח את הבטיחות  אנרגיה, 

 .    217ועוד. 

מרוקאי לחשמל ולמי שתייה הוא הישות הציבורית האחראית על ייצור, העברת  המשרד הלאומי ה

והפצת החשמל. הוא השחקן העיקרי בסקטור החשמל המרוקאי והוא נמצא תחת בעלות מלאה  

מאנרגיות   חשמל  ייצור  מלבד  ממפיקיה,  אנרגיה  של  היחיד  הרוכש  הוא  מרוקו.  ממשלת  של 

 טכנית למשרד האנרגיה, המכרות ואיכות הסביבה.  בחינה מנהלית ומתחדשות. משרד זה כפוף מ 

 

למשרד זה כפופים גם מספר מוסדות חשובים נוספים, אשר הוקמו בעקבות חקיקה על מנת שיהיו  

לאנרגיה   המרוקאית  הסוכנות  היא  הראשונה  הלאומית.  האנרגיה  באסטרטגיית  מעורבים 

חשמ  ליצירת  משולבים  פרויקטים  המפתחת  סולאסולארית  מאנרגיה  משנת  ל  החל    2016רית. 

לסוכנות   השתנה  ושמה  הידרואלקטרית  ולאנרגיה  רוח  לאנרגיית  גם  סמכותה  תחום  הורחב 

חלופית   אנרגיה  של  לפיתוח  הלאומית  הסוכנות  היא  השנייה  מקיימת.  לאנרגיה  המרוקאית 

בשנת   שהוקמה  אנרגטית  ל2009והתייעלות  המרכז  של  מקומו  את  החליפה  זו  סוכנות  פיתוח  . 

ח האנרגטית.  אנרגיה  וההתייעלות  החלופיות  האנרגיות  תחום  את  ולקדם  לפתח  ומטרתו  לופית 

ורק   2016בשנת   אך  המתמקדת  אנרגטית  להתייעלות  המרוקאית  לסוכנות  הסוכנות  הפכה 

ביוני   שהוקם  באנרגיה  ההשקעות  תאגיד  היא  השלישית  אנרגטית.  מנת    2009בהתייעלות  על 
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א של  הפיתוח  את  מתחדשותלהגדיל  סולארית  נרגיות  לאנרגיה  המחקר  מכון  היא  והרביעית   .

 218. 2011ולאנרגיה חדשה שהוקם בפברואר 

המסגרת   את  שיחזקו  רגולטוריות  התפתחויות  מספר  צפויות  הקרובים  החודשים  במהלך 

נוסחו הצעות    2020  -ו  2019הרגולטורית והתחיקתית המרוקאית בנוגע לסקטור האנרגיה. בשנים  

הבאות החוק  החוק  הצעת  חוק    40-19:  את  בהם    13-09המתקנת  הקשיים  את  ליישב  שמטרתה 

נתקלים יצרני האנרגיה העצמאיים ולקדם את הפיתוח של תעשיה לאומית לאנרגיות מתחדשות  

לייצור עצמי של חשמל הקובעת מסגרת חוקית ורגולטורית לפרויקטים   והצעת חוק המתייחסת 

 219לייצור עצמי של אנרגיה. 

ת חופש פעולה לעיריות ולרשויות המקומיות במרוקו בנוגע להפצת  מאפשרגולטורית  המערכת הר

החשמל. כך, למשל, המשרד הלאומי המרוקאי לחשמל ולמי שתייה אחראי להפצת החשמל מלבד  

סעיף   תחת  לכן.  קודם  קיימים  שהיו  העירוניים  החשמל  הפצת  הפצת  113-14בחוק    8לשירותי   ,

ש  השיפוט  בתחום  נמצאת  העיריות. החשמל  ולהפעיל  לפ  220ל  ליצור  העיריות  של  ביכולתן  יכך, 

, הפצת האנרגיה היא  1-63-226של דאהיר    3-ו  2שירותים ציבוריים להפצת אנרגיה. תחת סעיפים  

לפיכך,    221או תחת שליטת המשרד הלאומי לחשמל ולמי שתייה או מנוהלת ישירות ע"י העיריות.

ב שימוש  לעשות  שלא  להחליט  יכולות  ההעיריות  המשרד  ולמי  שירותי  לחשמל  המרוקאי  לאומי 

שירות   יצירת  של ההפצה באמצעות  ישיר  בניהול  לבחור  ויכולות  להפצת החשמל בשטחן  שתייה 

בערים   החשמל  הפצת  למעשה,  השירות.  את  לנהל  פרטי  זכיין  להסמיך  או   עירוני  חשמל  הפצת 

 222המרכזיות רבאט, טנג'יר וקזבלנקה מתבצעת בעיקר ע"י זכיינים. 

לאומי לחשמל ולמי שתייה, הרשות הלאומית לרגולציה של האנרגיה והעיריות  ו כן, המשרד המכ

הן בעלות סמכויות סטטוריות רחבות לבצע עבודות הנחוצות להשגת מטרות המדיניות הציבורית  

סעיף   תחת  לאנרגיה.  האינטרס    7-81בחוק    3בנוגע  בשירות  חובה  בגדר  שהיא  לרכישה  הנוגע 

המדינ  המק הציבורי,  והרשויות  בשם  ה  מסוים  מאזור  חלק  לרכוש  סמכויות  בעלות  הן  ומיות 

מכיר בזכויות בעלות זמניות על קרקעות על מנת    7-81בחוק    50האינטרס הציבורי. בנוסף, סעיף  

 223להקל על ביצוע עבודות ציבוריות. 
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מראיון   בערים.  המתחדשות  באנרגיות  בשימוש  גם  מתבטאת  האלה  הלאומיים  היעדים  השגת 

כרים ש עם  ואיכות    קיימנו  האנרגיה, המכרות  אנרגיות מתחדשות במשרד  מחלקת  מנהל  שוכרי, 

הסביבה עולים מספר דברים בהקשר זה. ראשית, לדבריו, "הרשויות המקומיות מחויבות לתהליך  

צרכי   הפחתת  באמצעות  המקומי  במישור  אנרגיה  לייצור  אנרגיה  צריכת  בין  איזון  השגת  של 

הניתן   ככל  לאיז האנרגיה  כבוד  נוקטים,  ומתן  במדיניות שהם  הלאומית.  של מערכת האנרגיה  ון 

הם מקדמים אנרגיה מתחדשת והתייעלות אנרגטית, הפחתת פליטות גזי חממה, הפחתת צריכת  

המקומיות   הרשויות  של  מעורבות  לגבי  מתחדשות".שנית,  אנרגיות  ופריסת  מאובנים  דלקים 

נציגים של העיריות המסייעים בשלב    ריו, אלו בעיקרבפיתוח פרויקטים לאנרגיות מתחדשות, לדב

כן,   כמו  ההיתכנות.  בדיקת  בשלב  קרי  מתחדשות,  אנרגיות  של  פרויקטים  פיתוח  של  הראשון 

לדבריו, הממשלה היא היוזמת פרויקטים בתחום האנרגיות המתחדשות ולא העיריות והאסדרה  

בתהליך קביעת  ות לוקחות חלק  מתבצעת באמצעות חוקים ברמה הלאומית. יחד עם זאת, העירי 

 224מטרות המדיניות ולעתים אף מקצות תקציב מיוחד לפרויקט או מוצר של אנרגיות מתחדשות. 

במסגרת סקירה זו, נבחן את האנרגיות המתחדשות בעריה הגדולות של מרוקו קזבלנקה ומרקש  

 . Zenataת  ובשתי הערים הירוקות שבה: העיר הירוקה על שם מוחמד השישי והעיר האקולוגי

 לנקה קזב

קזבלנקה חווה גידול אוכלוסין וצמיחה כלכלית המלווים בביקוש גדל והולך לאנרגיה. קזבלנקה  

מיליון תושבים. מטרתה של עיריית קזבלנקה היא    4  -היא העיר הגדולה ביותר במרוקו ויש בה כ

קביל, קידום  להגיע להתייעלות אנרגטית באמצעות שילוב של תכנית להפחתת צריכת החשמל ובמ

מתחדשת. יי אנרגיה  של  ממקורות  חשמל  תעשיינים    225צור  מספר  ישנם  שוכרי,  כרים  פי  על 

 226בקזבלנקה שפיתחו ייצור אנרגיה משלהם, כולל מאנרגיות מתחדשות. 

 גגות סולאריים  

פוטו הותקנו מתקנים  כך, -בקזבלנקה  ובתי עסק.  ציבוריים  מבנים  גגות  על  סולאריים  וולטאיים 

בחלק   הלמשל,  המבנים  מתקנים  מגגות  הותקנו  הממשלתיים  או  וולטאיים  -פוטוציבוריים 

על  גדולים האחראי  הממשלתי  המשרד  של  מבנים  בשלושה  בקזבלנקה,  התעופה  בשדה  כמו 

ויעילות   מתחדשת  לאנרגיה  המרוקאית  הסוכנות  של  במבנה  הסביבה,  ואיכות  מים  אנרגיה, 

( הטכנולוגי  ובפארק  באוניברסיטאות  התקינו    כמו   hnoparktec .)227אנרגטית,  עסק  בתי  כן, 

עסק.  בתי  גגות  על  החשמל  לרשת  המחוברים  סולאריים  עסק   228פאנלים  בתי  גם  קיימים  מנגד, 

 229שהתקינו מתקנים סולאריים על גגות מבניהם, אך הם אינם מחוברים לרשת החשמל.
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 מונים חכמים 

הח  אנרגטית,  התייעלות  לעבר  לחתור  מרוקו  ממשלת  של  מניסיונה  הלאומי כחלק  המשרד    ל 

 230מונים חכמים בקזבלנקה.  2012לחשמל ולמי שתייה להתקין מיולי 

 פלטפורמה היברידית )סולארי ורוח( 

המחקר   התקינה  LPRIמעבדת  שבקזבלנקה  ההנדסה  למדעי  המרוקאי  הספר  בבית  הנמצאת   ,

זו מור כבת  בעיר פלטפורמה היברידית על מנת לתת תוקף למודלים, לניסוי ולמעקב. פלטפורמה 

הייתה זו    2017וולטאיים. נכון לכתיבת המחקר בשנת  -נות רוח ומשני מתקנים פוטומשתי טורבי

פלטפורמת האנרגיה ההיברידית הראשונה בקזבלנקה. הקישור לא עובד אך אנסה למצוא ראייה  

 לכך דרך ראיונות או חיפוש מקורות אחרים 

ieeexplore.ieee.org/document/8010187/https:/  

 בנייה ירוקה  

כחלק מהמעבר לאנרגיות מתחדשות, חברות זרות משתתפות באופן פעיל בהתקנת תאורת לד או  

הצרפתית   החברה  ציבוריים.  במבנים  סולארית  הקנדית    Kyothermאנרגיה  החברה  לצד  עבדה 

C-nergie  ן השני, המסגד הגדול ביותר במגרב.  רת לד במסגד חסבהחלפת תאורת ההלוגן בתאו

 231כמו כן, החברות הללו גם חיממו את בית המרחץ באמצעות אנרגיה סולארית. 

 התייעלות אנרגטית וטכנולוגיית אחסון 

אל כרים  למשל,  כך,  סטארטאפ.  חברות  מספר  בקזבלנקה  צמחו  זה  קולין,  -בתחום  עלמיוסיריל 

בשנת   תכננו  הנדסאים,  ו  2017שני  שתנהל  בשם  תוכנה  לה  וקראו  החשמל  חשבון  את  תפחית 

ELUM  וירטואליות שהן רשתות כוח  מנהלת את השימוש בסוללות בתחנות  זו  . תוכנת אנרגיה 

מבוזרות בעלות מערכות אנרגיה בלתי תלויות. התוכנה מסייעת לכל אחד, מבעלי משק בית ועד  

ן. התפיסה של ייעול  גיה העצמית שלה למבני תעשייה ומסחר גדולים להפיק תועלת מהפקת האנר

וזמינות   פי המיקום  על  ניצול  ההתייעלות האנרגטית באמצעות אחסון בסוללה מקומית מאפשר 

האנרגיה המתחדשת. שימוש בסוללות על מנת לסווג לקוחות בהתבסס על צרכי צריכת האנרגיה  

ב במפעל  יושמה  זו  תוכנה  לעתיד.  יותר  טובים  ומידע  תחזית  מספקת  ותישלהם  טנג'יר  ושם  עיר 

עושה שימוש באלגוריתמים מתוחכמים על מנת להשוות    ELUM   בקזבלנקה עבור מפעיל טלקום  
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בעבר,   הלקוח  מערכת  של  התפקוד  על  בהתבסס  צפוי  אנרגיה  ייצור  עם  מעשי  אנרגיה  ייצור 

  232התפקוד של מערכות אחרות הנמצאות במסד הנתונים ותנאי מזג האוויר. 

חברת   כך,  על  תוכנ  ELUMנוסף  הנקראת  מציעה  שירות  כמוצר   Energy OS (Operatingה 

System  האנרגיה מחירי  את  לנהל  ללקוחות  לסייע  מנת  על  מלאכותית  בבינה  שימוש  העושה   )

צריכת   את  החוזה  אלגוריתם  תחרותיים.  יתרונות  שני  יש  לחברה  לה.  ומחוצה  החשמל  ברשת 

טכנולוגיית או סוג סוללה  בר לכל סוג של  האנרגיה ואת מזג האוויר והיכולת של התוכנה להתח

 233חומצית(. -)ליתיום או עופרת 

 מרקש 

בזכות   לאנרגיות מתחדשות  למעבר  בהירתמות  החלוצות  המרוקאיות  היא אחת מהערים  מרקש 

בעיר. לקראת הועידה ניתן לראות הרבה    2016התכנסותה של ועידת האקלים של האו"ם בנובמבר  

מתחדשו לאנרגיות  למעבר  או יוזמות  יזמו  אותן  זו    ת  מגמה  מרוקו.  ממשלת  או  העיר  מועצת 

 נמשכה גם לאחר הועידה. 

האנרגיה   לסמל  הופכת  שבה,  הטרנספורמציה  תחנות  בשל  הידועה  "מרקש,  שוכרי,  כרים  לדברי 

העולות   טרנספורמציה  תחנות  שלוש  יש  בלבד  ובסביבותיה  במרקש  דולר.    54.36הנקייה.  מיליון 

לח המרוקאי  הלאומי  שתייההמשרד  ולמי  בביקוש    שמל  לעמוד  מנת  על  נוספת  תחנה  בה  יקים 

 234הגדל לחשמל בשל "עיור משתולל והתפתחות כלכלית". 

 התייעלות אנרגטית   

ושדרוגה.   הציבורית  התאורה  בתחום  תקציבים,  כולל  רבות,  ומשקיעה  יוזמת  מרקש  עיריית 

 טי  פרויקט זה מתנהל תוך שיתוף פעולה בין המגזר הציבורי למגזר הפר

עד    2016באוגוסט   לחסוך  שאפתני  פרויקט  על  מרקש  העיר  מועצת  מעלות    60הכריזה  אחוז 

האנרגיה של העיר באמצעות ייעול ושיפור האיכות של שירותי התאורה הציבוריים. מטרה נוספת  

של הפרויקט היא להפוך את מחלקת התאורה הציבורית למודרנית באמצעות בדיקה מתקדמת  

ט גם צפוי לקדם את סקטור התאורה הציבורית של העיר  הצריכה. הפרויקשל מעקב קבוע אחר  

 235מאחר וניהול שירותי התאורה יימסר לידי תאגיד הפיתוח המקומי. 

התאורה   רשת  "שדרוג  הוא  העיר  של  האינטרנט  באתר  המופיעים  מהפרויקטים  אחד  כיום, 

ן דולר  מיליו  5על סך    הציבורית". לפי הרשום באתר, לפרויקט זה הוקדש תקציב מצטבר מיוחד
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עמודים. פרויקט זה התבצע במסגרת    1330  -נורות ו  4,795ק"מ של כבלים,    64שבמסגרתו נמתחו  

 236הארגון הבלתי ממשלתי המרוקאי היוזמה הלאומית לפיתוח אנושי. 

 מסגדים ירוקים 

לכ וחשמל  מים  לספק  אחראי  אסלאמיים  לעניינים  המרוקאי  ברחבי    15,000  -המשרד  מסגדים 

מתכנמ והוא  פוטורוקו  מערכות  להתקין  תרמו-ן  מים  חימום  ומערכות  לד  תאורת  -וולטאיות, 

וביותר לאחר מכן. מסגד הכותוביה במרקש הוא אחד    2019מסגדים עד לשנת    600  -סולאריות בכ

סולאריים.   פאנלים  הותקנו  שבהם  מהראשונים  ואחד  במרוקו  ביותר  העתיקים  מהמסגדים 

 2016.237ל האו"ם שהתכנסה במרקש בנובמבר ועידת האקלים שפרויקט זה הוצג לראווה ב

 טכנולוגיות מופחתות פחמן 

הכניסה ממשלת מרוקו למספר גנים בוטניים במרקש טכנולוגיות מופחתות פחמן    2016בנובמבר  

בעיר   שהתכנסה  האו"ם  של  האקלים  ועידת  של  הפחמנית  הרגל  טביעת  את  להפחית  במאמץ 

הללו הטכנולוגיות  עת.  הית  באותה  בין  סולאריים  כללו,  ועצים  סולארית  רחוב  תאורת  ר, 

המספקים אנרגיה המאירה את הגנים בלילה. כמו כן, הוצבו בגנים מתקנים חדשניים, כולל חדר  

 238כושר חיצוני חדשני ההופך את האנרגיה הקינטית האנושית לחשמל שניתן לעשות בו שימוש. 

 וולטאיות  -מערכות פוטו

  239מרקש כולל בתחנות דלק.  נים ברחבי העירפאנלים סולאריים מותק 

 עצים סולאריים  

 240במרקש נעשה שימוש בעצים מלאכותיים על מנת לרתום אנרגיה סולארית ולסנן את האוויר. 

 בנייה ירוקה  

פיקוח סולאריים חכמים   ציפויי  בזכוכית מפרידה הכוללת  נעשה שימוש  בשדה התעופה במרקש 

(ingsintelligent solar control coat.)241 

 לימוד ירוקות  כיתות 
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מאוניברסיטת   מדענים  האקולוגי    Cadi Ayyadקבוצת  המבנה  את  וקנים  אבן  מאדמה,  בנתה 

. המבנה ממוקם באגף של הפקולטה למדעי  60m2הראשון מסוגו באוניברסיטאות במרוקו. גודלו  

בנויה מחומרים מקומיים טבעיים. תאורת זו  כיתה  במרקש.  והחברה  המבנה    המשפט, הכלכלה 

תאו המרכז  היא  ע"י  פותח  זה  מבנה  פוטווולטאיים.  סולאריים  מפאנלים  מיוצר  והחשמל  לג  רת 

לימוד   כיתות  ואנרגיה. מבנה זה ישמש כפיילוט לבניית  בנושאי מים  ולמחקר  הלאומי ללימודים 

בסקטור   באנרגיה  לשימוש  משמעותיות  תועלות  בעל  הוא  זה  פרויקט  מרוקו.  ברחבי  ציבוריות 

הפ   הבנייה. היא  על  התוצאה  והגנה  מאד  נמוכה  פחמנית  רגל  טביעת  החשמל,  בחשבון  חתה 

 242הסביבה. 

 ביוגז להפעלת מתקן לטיפול בשפכים 

הביוגז המופק כתוצאה מהטיפול בשפכים במתקן העירוני מאוחסן במכלי מתאן. הביוגז מתדלק  

ומספק וחום  ירוק  חשמל  המייצרת  מנועים  מארבעה  המורכבת  קוגנרציה  עד  יחידת  אחוז    50ת 

 243צרכי האנרגיה של המתקן. מ

 מערכת ביומסה/סולארית היברידית  

מבנה ציבורי נפוץ מאד במרוקו הוא בית המרחץ )חמאם(. לשם חימום בתי המרחץ במרקש נעשה  

בית   גג  על  המותקנים  סולאריים  פאנלים  כאשר  היברידית,  ביומסה/סולארית  במערכת  שימוש 

שה לפני  המים  את  מחממים  לבוילהמרחץ  נכנסים  בפאנלים  ם  השימוש  הביומסה.  של  רים 

 244.הסולאריים מייתר את הצורך לעשות שימוש בעצי הסקה 

 תחבורה ירוקה  

מנת   על  חשמליים  באוטובוסים  שימוש  לעשות  שהחלה  במרוקו  הראשונה  העיר  הייתה  מרקש 

ולשפר והרעש  הזיהום  את  להפחית  מנת  על  דיזל  ע"י  המונעים  האוטובוסים  את  את    להחליף 

ועידת  התחבורה הע ירונית. תחילת השימוש באוטובוסים החשמליים הייתה אמורה להיות בעת 

נוסף על    2017.245, אך המטרה היא להפעילם בסוף ספטמבר  2016האקלים של האו"ם, בנובמבר  

חשמליים.  לרכבים  הטענה  תחנות  יש  במרקש  ממערכת   וכן  246כך,  כחלק  לאופניים  מיוחד  חניון 

 247ארית. ע"י אנרגיה סולשיתופית המונעת 
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https://northafricapost.com/19277-marrakech-first-moroccan-city-introduce-electrical-buses.html
https://evbox.com/en/press/evbox-vivo-energy-first-charging-point-morocco
https://cities-today.com/marrakech-introduces-africas-first-bike-sharing-system/


 אופנועים המונעים ע"י אנרגיית מימן  

ק"מ    100הופכת טעינה חדשה במימן לחשמל ומאפשרת נסיעה של    Stor-Hטכנולוגיה הנקראת  

. המחסניות  Aaqiusבאופנועים המונעים ע"י מימן. טכנולוגיה זו פותחה ע"י החברה השוויצרית  

  -ה זו מפחיתה את עלויות התחבורה ברכב. טכנולוגי הירוקות מאד קלות להכנסה לכל סוגי כלי ה 

אחוז ביחס לרכב המונע ע"י דלק או רכב חשמלי. בטכנולוגיה זו נעשה שימוש בסין. חברת    20-30

Aaqius    בנובמבר של האו"ם  בועידת האקלים  שנות    8לאחר    2016חשפה את הטכנולוגיה שלה 

 Stor-Hיצוידו בטכנולוגייתפנועים במרקש  או  30,000,  2019פטנטים. בשנת    150  -מחקר ופיתוח ו

.248 

 פסולת לאנרגיה  

בשנת    Imperium Holdingחברת   היא    2016הקימה  לאנרגיה.  מוצקה  פסולת  להפיכת  בקטור 

מרקש עם מחוז  הסכם  על  ראס אל-חתמה  עיריית  ועם  בפסולת  -סאפי  עין להקמת אתר הטיפול 

טכנולוגיית   על  המבוסס  בעולם  הראשון  סולגלי  של    SMOהפחמי  תהיה  מאקרו  לאתר  אריים. 

העיקרון של תנור גלי    249וואט חשמל. -מגה  2.4טון פסולת ליום ויוכל לייצר עד    54-יכולת לטפל ב

למספר   פסולת  הפיכת  לשם  השמש  קרני  של  האנרגיה  תיעול  פשוט:  הוא  הסולאריים  המיקרו 

הנקרא   ערך מוסף. היא מנצלת חידוש קיים  זוהי pyrolysisמוצרים בעלי  ימית  כ-תרמו  תגובה  , 

העלאת   באמצעות  חמצן  ללא  בתא  פסולת  של  אחרים  וסוגים  אורגנים  פסולת  המפרקת 

הטמפרטורה בשיעורים גבוהים וקבועים. התוצר המתקבל אינו נשרף אלא מעושן והוא שומר על  

שה מהעובדה  נובעת  החדשנות  אחרים.  ולחומרים  לפחמן  הודות  גבוהה  אנרגיה  בעל    -תוכן 

pyrolysis אחוז ירוקה. בדרך כלל,   100אנרגיה נוספת, מה שהופך אותו לטכניקה ר לא מצריך  כוב

ל בכור  הטמפרטורה  את  להעלות  מנת  על  עץ  או  אנרגיה  ביותר  שימוש  לעשות  מעלות    600  -יש 

ויותר. אולם, החברה עושה שימוש במראות על מנת לרכז את אנרגיית השמש ולהביא את הכור  

 250לטמפרטורה הנדרשת. 

 העיר הירוקה על שם מוחמד השישי  – guerirBenירוקה ר ההעי

ע"י מלך מרוקו, מוחמד    2010הושקה בשנת    Benguerirהעיר הירוקה על שם מוחמד השישי או  

ע"י חברת   העיר הראשונה  בניית  מיוזמת   Office Chérifien des Phosphatesהשישי, כחלק 

(OCP)  של דשנים פוספטים. העיר    הגדולה בעולם, שהיא כיום בבעלות ממשלת מרוקו והיצואנית

קמ"ר.    10. שטחה של העיר הוא  Benguerirממוקמת בין קזבלנקה לבין מרקש בשכנות לעיירה  

הן   העיר  מטרות  השישי.  מוחמד  שם  על  הפוליטכנית  האוניברסיטה  ניצבת  הירוקה  העיר  בלב 
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ופ  צמיחה  וחממת  מנוע  ולהוות  עולמית  ברמה  אוניברסיטאי  למרכז  מלהפוך  ומרכז  חקר  יתוח 

 251המתרכז סביב אוניברסיטאות ומחקר ופיתוח. 

עיר זו גם שואפת להיות עיר ירוקה. העיר הירוקה על שם מוחמד השישי היא העיר האפריקנית  

 252לפיתוח שכונות.  LEEDהראשונה המשולבת בתהליך ההסמכה של 

 פארק האנרגיה הירוקה  

לניסוי,   כפלטפורמה  משמש  הירוקה  האנרגיה  ולהכשרה פארק  מתחדשות    מחקר  באנרגיות 

ולאנרגיות   סולארית  לאנרגיה  המחקר  מכון  ע"י  נוסד  זה  פארק  סולארית.  באנרגיה  ובמיוחד 

 Office Chérifien des  -חדשות בתמיכת משרד האנרגיה, המכרות, המים ואיכות הסביבה וה

Phosphates (OCP)פוטו יש מתקנים  בפארק  העושים-.  ניסויים  לצורך  ב  וולטאיים    5  -שימוש 

 253.(OCP)(.Si-c ,Si-a ,CIGS ,CdTe ,OPVטכנולוגיות שונות ) 

החלה בפארק האנרגיה הירוקה בנייתו של מרכז מחקר חדש לרשתות חשמל חכמות    2021בינואר  

מכון   מטרת  חדשות.  ובאנרגיות  סולארית  באנרגיה  למחקר  מרוקו  של  הלאומי  המכון  ביוזמת 

סק בהתפתחות  לתמוך  היא  הזה  האנרגיותהמחקר  החכמות    טור  החשמל  ורשתות  המתחדשות 

במרוקו. המרכז יהיה מורכב משלוש מעבדות עיקריות: מעבדת מידול, סימולציה ואופטימיזציה  

למערכות חשמל, מעבדת איכות הבקרה על האוטומציה של הרשת ומעבדת של מערכת החשמל,  

שמל בעיר גדולה  ול של רשת החניהול הזרימה וניתוח הרשת המצוידת בכדי לבצע סימולציה ומיד 

 254מיליון נפש במטרופולין.   8 -כמו קזבלנקה, המונה כ

 וולטאיים-אנרגיה סולארית ומתקנים פוטו

פוטו  פאנלים  פרושים  העיר  רחבי  בכל  סולארית.  מאנרגיה  מופק  בעיר  העיר  -החשמל  וולטאיים. 

   255לארית. פיתחה סדרת תקנים לאכוף על מפתחים עתידיים לעשות שימוש באנרגיה סו

 ייעלות אנרגטית  הת

( בעל יעילות גבוהה המנצל עד תום  HVACקיים בעיר ציוד מערכת חימום, אוורור ומיזוג אוויר )

   256את ההתייעלות האנרגטית. 
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 תחבורה ירוקה  

הירוקה את תחנת הטעינה הראשונה    2020בדצמבר   פיתחו טכנאים מרוקאים מפארק האנרגיה 

זה נקרא בשם  ים בצבעי שחומתוצרת מרוקו לרכבים חשמלי פרויקט  ואפור.  . הייצור  iSmartר 

, מנכ"ל מכון המחקר לאנרגיה סולארית  BadrIkken. על פי  2021התעשייתי יתחיל בראשית שנת  

לשנת   עד  חדשות,  רחבי    5,000יותקנו    2022ולאנרגיות  בכל  חשמליים  לרכבים  טעינה  תחנות 

וח שתקל על הפיקוח והתחזוקה  פלטפורמת פיקכזאת תהיה מחוברת ל  iSmartמרוקו. כל תחנת  

שירותים   מספר  להציע  בכדי  ודינאמי  סטאטי  ומקרן  חמצני  דו  פחמן  של  חיישנים  ותשלב 

ל גם  להתחבר  תוכל  הטעינה  תחנת  ולערים.  ה  4G  -למשתמשים  מידע.  מציע    iSmart  -ולהציג 

של   אנרגיה  של    22קילוואט,    7.5טווחי  וקיבולת  ומ  50קילוואט  לטעון  קילוואט  מכונית  אפשרת 

 257קטנה תוך שלושים דקות באמצעות כבל חשמלי. 

 Zenataהעיר האקולוגית

מיליון אירו   150בנק ההשקעות האירופאי והסוכנות הצרפתית לפיתוח העניקו יחד הלוואה על סך 

הקמת   באמצעות  בקזבלנקה  נשלט  הבלתי  העיור  תהליך  מול  להתמודד  למרוקו  לסייע  מנת  על 

עב חדשה  הבינעיירה  מעמד  שתיצור  ור  קזבלנקה  בעיר  והעניים  ותאכלס    100יים  משרות  אלף 

בניית השלב הראשון של     258איש תוך שלושים שנה. העיירה ממוקמת צפונית לקזבלנקה.   300,000

האקולוגית   בשנת    Zenataהעיר  הושלמה  מגורים  2020במרוקו  בתי  מאלפיים  מורכבת  העיר   .

משפחות בשלושה שלבים    8,700  -תאוכלס ברים. עיר זו  הקטא  70אקולוגיים המכסים שטח של  

היא העיר האקולוגית הראשונה באפריקה לה הוענק    Zenataהעיר האקולוגית    259. 2023עד לשנת  

 City Label-Eco .260 -ה

בתכנון   חדשים  לשיאים  להגיע  היא  הכלכלי  לממד  מעבר  האקולוגית  העיר  של  נוספת  מטרה 

הסב השלכותיה  של  במונחים  בהקשהעירוני  וההתייעלות  יבתיות.  המתחדשות  האנרגיות  של  ר 

המחלקה   מנהל  שוכרי,  כרים  אנרגטית.  מבחינה  היעילה  בתאורה  שימוש  נעשה  האנרגטית, 

כי   איתו  בראיון שקיימנו  ציין  ואיכות הסביבה,  לאנרגיות מתחדשות במשרד האנרגיה, המכרות 

יתוח של זנאטה,  ת עם חברת הפהסוכנות המרוקאית להתייעלות אנרגטית חתמה על הסכם שותפו

המקדישה את עצמה לפיתוח עיר העתיד זנאטה. מטרת ההסכם היא להגדיר את התנאים לפיתוח  
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שותפות בין שני הצדדים לשם תמיכה אסטרטגית בחברת הפיתוח של זנאטה בתחום האנרגיות  

 261המתחדשות וההתייעלות האנרגטית. 

מת ולא ממונעת )אוטובוסים, רכבת  רה מקייתחבו  קרי,  262כמו כן, מושם דגש על ניידות מקיימת,  

  263ושבילי הליכה ואופניים.

 קירור טבעי באמצעות רוחות מהאוקיינוס  

 264שימוש בקירור טבעי באמצעות רתימת רוחות מהאוקיינוס האטלנטי וכן חסכון באנרגיה. 
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 - 2מחקר  

 ריטניה ב

  1992ובשנת    90265-שנות השת כבר מאמצע  בריטניה החלה בייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחד

המאוחדות   האומות  של  פעולה  תוכנית  לכנס  נוספות  רבות  מדינות  עם  יחד  הממשלה  הצטרפה 

על   בהחלטה  מרכזי  שחקן  בריטניה  היוותה  השלישית  בפגישה  העולמי,  האקלים  מצב  בנושא 

קיוטו  ב266פרוטוקול  המ  1997-.  התחייבו  בו  קיוטו  לפרוטוקול  בריטניה  דינות  הצטרפה 

שינוי  התעשיית על  המשפיעים  חממה  גזי  פליטת  להפחתת  בפעילות  להתחיל  עליו  החתומות  יות 

ב  בריטניה  הציגה  והשלכותיו. במסגרת הפרוטוקול  תכנית הפעולה להפחתת    2002-האקלים  את 

של   בשיעור  חממה  גזי  חלוקה    2012267עד    12.5%פליטת  הסכם  של    2002/358EC/268במסגרת 

 .270אך לא נדרשה בחקיקהנט הבריטי רלמלפ 269האיחוד האירופי 

מהווה את הבסיס לגישת בריטניה לתגובה הנדרשת לשינוי האקלים.    2008271חוק שינוי האקלים  

החוק דורש הפחתה בפליטת הפחמן וגזי החממה האחרים והתאמה מתמדת לסיכונים האפשריים  

דרישות   למילוי  הפעולה  מסגרת  את  מציג  החוק  בנוסף,  האקלים.  תומבשינויי  החוק  ך  אלו. 

בהתחייבות בריטניה לדחיפות הבינלאומית להתמודד עם השלכות שינויי האקלים. באמצעות חוק  

לשנת   עד  החממה  גזי  בפליטת  משמעותית  להפחתה  יעדים  הציבה  בריטניה  ממשלת    2050זה 

לשינויי   וועדה  של  הקמתה  את  הסדיר  החוק  בנוסף,  זה.  יעד  להשיג  ניתן  באמצעותן  והדרכים 

לוואקלי שתפקידה  את  ם  מחייב  החוק  מכך,  יתרה  נכונה.  ומוערכים  מבוססים  שהיעדים  דא 

הדרך   על  תייעץ  הוועדה  כאשר  אליהם,  להסתגל  ובהתאם  הסיכונים  את  להעריך  הממשלה 

גזי חממה מלפחות   פליטת  מרמת    100%המיטבית. החוק מחייב את ממשלת בריטניה להפחתת 

על  2050עד לשנת    1990 . 2019272ועדה לשינויי אקלים משנת  דוח המלצות הו. המטרה התבססה 

החוק לשינוי אקלים דרש מממשלת בריטניה לנסח יעדים מחייבים שיהיו אבני דרך להשגת יעדי  

היעדים  2050 לחוק,  שנכנסו  שנתיות  חמש  תקופות  לחמש  נחלקו  הדרך  אבני  הוועדה  בהמלצת   ,

עד   הם:  כ  2012שהוצגו  של  עד    -  25%-הפחתה  של  ה  2017הושג,  עד    -  31%פחתה    2020הושג, 

. בריטניה נמצאת כרגע  78%  2035, עד  57%  -2030, עד  51%  –  2025הושג, עד    -  37%הפחתה של  
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בה   לדון  עתיד  והמחוקק  השישית  התקופה  המלצותיה  את  העבירה  הוועדה  השלישית,  בתקופה 

 .2021273ביוני 

להתמודדו  2007בשנת   האירופי  האיחוד  לתוכנית  בריטניה  ההצטרפה  שינויי  עם  שם  ת  אקלים 

ובהמשך כחלק מפעילות רחבה של האיחוד    274ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת   20%נקבע יעד של  

מצריכת האנרגיה    15%  2020להרחבת השימוש באנרגיה מתחדשת התחייבה בריטניה שעד שנת  

משנת   ההוראה  תחת  מתחדשים.  ממקורות  יהיו  מתחדשת    2009במדינה  אנרגיה  בנושא 

(2009/28CE )275  המד למימוש  חויבו  המוערך  הפוטנציאל  הוא  מה  לארגון  למסור  החברות  ינות 

מהחשמל מאנרגיה מתחדשת ובשנת    33.1%הגיעה בריטניה לייצור של    2018היעד שנקבע. בשנת  

 .276ועמדו ביעד שהציב האיחוד האירופי   37.9%כבר עמדו על שיא של  2019

ירוקה הקימה ממשל בריטניה תוכ כחלק ממדיניות קידום אנרגיה  בין  ת  ניות מימון ממשלתיות, 

היא   המרכזיות  חשמל    The Renewable Obligation (RO)התוכניות  ייצור  לעודד  הנועדה 

הספקים   את  מחייבת  המתחדשת  ההתחייבות  גדול.  מידה  בקנה  למתקנים  מתחדשת  מאנרגיה 

אורך כל חיי  להשיג כמות הולכת וגדלה של חשמל ממקורות מתחדשים ובתמורה הם מתוגמלים ל 

בשנת  277פרויקט ה לתוקף  נכנסה  התוכנית  צו    2002.  נסגרה    2017למרץ    31  -וב2782002.914לפי 

חדשים  ספקים  להצטרפות  בין  279אפשרות  בכ  2019-2018.  שבתוכנית  הספקים  -תוגמלו 

הממשלתית     £21,892,783 התעריפים  הזנת  תכנית  הוקמה  שימוש    FITבנוסף,  לקדם  שנועדה 

  2010באפריל    1-. התוכנית הוצגה לראשונה ב 280נרגיה מתחדשת חשמל על ידי אבטכנולוגיות ייצור  

על    2010.678281בצו   והן  ייצור  על  הן  בתשלום  בה  המשתתפים  מורשים  חשמל  ספקי  ומחייבת 

נועדה לתמוך בספקים בקנה מידה קטן עד  282ייצוא ממתקנים מורשים  וואט.  -מגה  5.  התוכנית 

יחידת חשמל שהם מייצרים מאנרגיה  עריף עבור כל  המדינה משלמת לספקים ת  FITבאמצעות  
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יכול להימכר בחזרה למערכת והספקים מקבלים   בו שימוש באתר  נעשה  מתחדשת וחשמל שלא 

 .283תשלום נוסף כדי לעשות זאת

הצטרפה ממשלת בריטניה להסכם פריז בו התחייבה לתרום להפחתה הגלובלית של    2015בשנת  

מעלות צלזיוס ואף לשאוף לירידה    2-תחת לגלובלית אל מ  מזהמים בניסיון להגבלת הטמפרטורה

 . 284מעלות פרו העידן התעשייתי  1.5לקראת 

 לונדון

חוק   לתרום  285The Greater London Authority Act 2007תחת  מחויב  לונדון  עיריית  ראש 

ובתוכניות   במדיניות  תמיכה  תוך  אליהן  והתאמה  האקלים  שינויי  השלכות  החמרת  למניעת 

  2016. לפיכך, במרץ  286ת לאומיות ובינלאומיות כדוגמת פרוטוקול קיוטו ירופי, תוכניוהאיחוד הא 

להשיג הפחתה    5.1נוסחה החלטה   המטרה  העיר את  הציג ראש  בה  בשינויי האקלים"  "הפחתה 

כאשר העיר לונדון    2025( עד לשנת  1990בפליטת פחמן בלונדון )מתחת לרמות    60%-כוללת של כ

 GLA  (Greater-יסייעו לקדם אסטרטגיה להשגת היעדים וה גונים נוספים  רבתי, רובעי העיר ואר

London Authority שנתי באופן  היעדים  להשגת  ההתקדמות  על  יפקחו  בהחלטה  287(  בהמשך   .

החשיבות הבא:   5.2 בסדר  פחמן  פליטת  בצמצום  יתמחו  רק אם  ישקלו  לפיתוח  הצעות  כי  הוצג 

  0תחדשת. כמו כן, הוצגו היעדים של  מוש באנרגיה מפחות אנרגיה, אנרגיה המסופקת ביעילות ושי

של "תוכנית לונדון"    5. החלטות מדיניות אלו הוצגו בפרק  2031288פליטת פחמן בבנייני מגורים עד  

 .289בנושא תגובת העיקר למצב האקלים 

וואט או פחות  -מגה   50רשויות תכנון עירוניות אחראיות לפיתוח אנרגיה מתחדשת בקיבולת של  

וואט נמצאת באחריות  -מגה   50. מעל  290try Planning Act 1990Town and Counתחת חוק  

ורשות התכנון העירונית מהווה גורם    291Planning Act 2008מזכירת המדינה לאנרגיה תחת חוק  

אנרגיה   לפיתוח  הבקשות  שכל  כך  החקיקה  את  לתקן  היא  הממשלה  כוונת  סטטוטורי.  מייעץ 

 .292י רשויות התכנון המקומיות יטופלו על יד מתחדשת
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לשנת    2018בשנת   עד  כי  לונדון  עיריית  ראש  חשמל מאנרגיות    100%העיר תצרוך    2050התחייב 

ותשקיע   העירייה  שיזמה  ללונדונים"  "אנרגיה  היא חלק מתוכנית  היוזמה  מיליון    34מתחדשות. 

וחסכוניי לנקיים  עבודה  ומקומות  מגורים  בתי  להפיכת  באנרגיה פאונד  החלטה  תח  293ם    MDת 

2235294. 

   – מערכות פוטו וולטאיות

שהוגדרו   סולאריים  לוחות  בהתקנת  האחרונות  בשנים  משמעותית  לצמיחה  עדים  אנו  בבריטניה 

גגות מבני מגורים פרטיים.    2008295כטכנולוגיה של אנרגיה מתחדשת במסגרת חוק האנרגיה   על 

נו לוחות סולאריים ומה שהאיץ  בתי אב התקי   800,000-במהלך העשור האחרון מוערך כי יותר מ 

אחוזים ללוח סולארי ביתי קטן. יחד עם זאת, בשנים    70-תהליך זה היא הפחתת העלות ביותר מ 

במדיניות   שינויים  לאור  במימון  ההפחתה  לאור  במיוחד  בקשיים  התעשייה  נתקלה  האחרונות 

במדינ סולאריים  לוחות  התקנת  קצב  הואט  מכך  וכתוצאה  הלוחוהממשלה  עלות  נשארה  ה.  ת 

 .2016296אחוזים לעומת   10-נמוכה אך עלות ההתקנה עלה בכ

גגות    FITתוכנית   באמצעות  גם  חשמל  לייצור  כמובן  רלוונטית  לעיל  שהוזכרה  הממשלתית 

סולאריים באמצעותה היצרן הפרטי יקבל סכום עבור כל יחידת חשמל. התעריף משתנה בהתאם  

שהות הטכנולוגיה  המערכת,  הותקלגודל  מתי  היצרן.  קנה,  בית  באנרגיה  חסכוני  כמה  ועד  נה 

 . 297פאונד   5.24בנוסף, ניתן למכור חשמל עודף והתשלום עבור כל יחידת חשמל יהיה  

שנת   עד  פחמן  פליטת  לאפס  מהתחייבות  ביוני    2050כחלק  לונדון  עיריית  ראש  על    2018הכריז 

מוצג בה  בעיר,  מסוגה  הראשונה  הסולארית"  הפעולה  למק"תכנית  התוכנית  יכולת  ת  ניצול  סום 

שימוש    תוך  הסולאריים  הלוחות  התקנות  שיעור  הגדלת  באמצעות  בבירה,  הסולארית  האנרגיה 

בריאים   כחמים,  האזרחים  בתי  את  לבסס  התוכנית  מטרת  ללונדונים".  "אנרגיה  הדגל  בתוכנית 

אנרגי לבירה  ולספק  באנרגיה  חסכוניים  העבודה  מקומות  את  כלכלית,  מקומית  ומשתלמים  ה 

 . 298ה נקיי 

עיריית לונדון החלה בהתקנת פאנלים סולאריים על גגות מבני עירייה רבים בשאיפה שעד לשנת  

וואט ועד  -מגה  100-יותקנו מערכות פוטו וולטאיות שהיקף הפקת החשמל שלהן מוערך בכ  2030
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מדיניות  299וואט-מגה   200-בכ   2050לשנת   מיישום  חלק  הינה  הפעילות  עיריית    5.2.  לונדון  של 

דו  לצמצום פחמן  לספק  -פליטת  אנרגיה,  צריכת  לצמצם  הן:  המדיניות  של  העל  מטרות  חמצני. 

מול   העיר  ראש  יעבוד  המדיניות  ביישום  מתחדשת.  באנרגיה  שימוש  ולעשות  ביעילות  אנרגיה 

. ראש העיר הוסיף כי לא יוכל לקדם זאת על ידי יישום התוכנית  300הרובעים בעיר ויזמים שונים

מיכה על ידי מדיניות חזקה מהממשל הלאומי והממשל המקומי, הסקטור  בלבד ותידרש תוהנהגה 

 .301הפרטי, עמותות ואזרחים פרטיים 

שנוסחה.   לתוכנית  ביקורתית  תגובה  העירייה  ראש  ביקש  הסולארית"  הפעולה  "תכנית  בניסוח 

נעשו   לא  ולכן  טכניים  מניות  מבעלי  תמיכה  הייתה  כי  ניכר  שנוסח  ההמלצות  שינויים  במסמך 

 . 302ים בתוכנית המקורית מהותי 

ולמקסם את  1בתוכנית הפעולה של העירייה הוצגו מס' דרכים להשגת היעדים:   דוגמא  . לשמש 

. הרשות כבר התקינה לוחות סולאריים במס'  GLA-הפוטנציאל הסולארי במבני ציבור ושטחים ל

בנפח   TFLשל  חנות אוטובוס  מגה וואט, מס' ת  67נכסים כולל מבנה העירייה עם יכולת ייצור של  

תחנות משטרה שייצרו בין    23קילו וואט,    740תחנות כיבוי אש בנפח    56קילו וואט,    245כולל של  

פאונד    33,000וחיסכון של    FIT-פאונד מ   000,  80-מגה וואט חשמל ברווח של כ  400-כ  2016-2017

נה. בתוכנית  וואט חשמל בש  מגה  350-ועל מבנה ארגון פיתוח מורשת לונדון בייצור מוערך של כ

 תומך ראש העיר בהמשך מיפוי הפוטנציאל בנכסי הרשות.

מכך,  2 כחלק  קיימים.  ובמבנים  חדשים  במבנים  סולארית  אנרגיה  טכנולוגיות  התקנת  עידוד   .

קיימים.     RE:NEWתוכנית   במבנים  סולאריים  לוחות  התקנת  לתהליך  וליווי  הדרכה  מספקת 

ב  2009-החל מ בכ   23ה של  פרויקטים בשווהתוכנית תמכה  בתים התורמים    9,000-מיליון פאונד 

 .303יחידות בכל שנה   1,700-להפחתת פליטת הפחמן בכ

תוכניות  3 באמצעות  עבודה  ומקומות  פרטיים  בבתים  סולארית  טכנולוגיה  של  התקנות  עידוד   .

בהכרח,    הממשלתית כבר אינה אטרקטיבית  FITכיוון שתוכנית    -  בתי מגוריםעירוניות ומימון.  

במרץ    פיתוח ביחד" שהושקה  בלונדון  "סולאר  תוכנית  העיר את  פלטפורמה    2018ראש  שמהווה 

את   השיק  בנוסף,  המוצר.  עלויות  את  להפחית  במטרה  סולאריים  לוחות  של  משותפת  לרכישה 

של   Retrofit Acceleratorתוכנית   הטRE:NEWכיורשת  הטמעת  בתהליך  כנולוגיה.  שתסייע 

ציבורייםמבנ לגופי השונים    RE:FITתוכנית    –  ים  ללונדונים" מסייעת  "אנרגיה  חלק מתוכנית 

תשלום.    ללא  הטכנולוגיה  הטמעת  קהילתיתבתהליך  הן    -  אנרגיה  קהילתיות  אנרגיה  קבוצות 

בדרך כלל תושבים מקומיים שמתכנסים לייצר, להחזיק,לנהל, או להפחית את צריכת האנרגיה.  
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הבלונ הקבוצות  לפחות  דון  ומפעילות  כיום  מחזיקות  סולארית    750אלה  אנרגיה  של  קילוואט 

הממוקמת בכנסיות, מבני דיור סוציאלי ובתי ספר. אלה מומנו לעיתים קרובות באמצעות רכישת  

אנרגיה   של  פרוייקטים  נקייה,  מתחדשת  אנרגיה  הפקת  מלבד  הקהילה.  חברי  ידי  על  מניות 

יתרונו מביאים  לאזוקהילתית  נוספים  רבות  ת  מתוכניות  רווחים  לדוגמא,  המקומיים.  רים 

מושקעים מחדש בקהילה ומשמשים למתן ייעוץ להתייעלות אנרגטית, ביקורות על ניהול אנרגיה  

כדי    .כדי לעזור לבעלי בתים מקומיים או לעסקים להפחית את כמות האנרגיה בה הם משתמשים

של מחקר  זה   מסוג  פרוייקטים  המרכז     - Community Energy London (CEL) לקדם 

בלונדון   קהילתית  היא    -לאנרגיה  בקהילה  אנרגיה  בקבוצות  לתמוך  חסכונית  שדרך  הציע 

כך, השיק   לשם  בלונדון.  קהילתית  אנרגיה  ופיתוח  קידום  שיעזרו לתמוך  כספים  באמצעות מתן 

באוקטובר   לונדון"  "קהילת  האנרגיה  קרן  את  העיר  לקבו  2017ראש  אנרגיה  המסייעת  צות 

עד  קה של  מענקים  העיר  ראש  הציע  הראשון  בשלב  סולאריים.  פרויקטים  לקדם    15,000ילתיות 

ליש"ט, המשמשים לתמיכה בשלבי פיתוח של פרויקטים סולאריים קהילתיים )כולל טכנולוגיות  

אחסון(. מימון יכול לשמש, למשל, לביצוע מחקרי כדאיות ראשוניים לאנרגיה סולארית או לפתח  

ם. מימון המענק משלם עבור העבודה הנדרשת לקבלת פרויקט אנרגיה קהילתי  סק כלכלי בתחוע

פרויקטים על ידי קרן האנרגיה של    13בשלב הראשון מומנו    .'מוכן למשקיע', כלומר מוכן למימון

כנסיות,   קהילתיים,  מרכזים  ספר,  בתי  על  סולאריים  פרוייקטים  פיתוח  הכוללים  לונדון  קהילת 

ספ  בשימרכזי  ועוד,  להתייעלות  ורט  מסורתיים  מודלים  וחקירת  מקומיות  קהילות  ידי  על  מוש 

 .304כלכלית 

שקיפות  4 תוך  סולארית  בטכנולוגיה  בהשקעה  מושכלת  החלטה  לקבל  העיר  לאזרחי  סיוע   .

 . 305מידע 

הפוטנציאל  5 את  לממש  שתאפשר  הנוגע  בכל  לאומית  מדיניות  לנסח  המרכזי  לממשל  קריאה   .

התוכנית ממשלת בריטניה מעדיפה באופן גלוי חוות סולאריות על    . נכון לפרסוםהסולארי בלונדון

על   להקל  שתאפשר  מסודרת  מדיניות  מקדמת  אינה  ולכן  קטן  מידה  בקנה  סולארי  ייצור  פני 

 .306המחסומים הביורוקרטיים הקיימים 

ייה  ישנה על  5.2בהתאם להחלטת מדיניות    2019נכון לדוח המעקב האחרון שפורסם באוקטובר  

בשטח כולל    2018-ב  5.5מגה וואט לעומת    6.7-קנת לוחות סולריים עם התקנה של כמתמדת בהת

 . 307מיליון פאונד  7.7-מטר מרובע והשקעה של כ 39,599של 

 

 

 
304 Mayor of London. (2018). SOLAR ACTION PLAN FOR LONDON. Mayor of London. Retrieved 
from https://www.london.gov.uk/sites/default/files/solar_action_plan.pdfAccessed on February 1 2021. 
305 Mayor of London. (2018). SOLAR ACTION PLAN FOR LONDON. Mayor of London. Retrieved 
from https://www.london.gov.uk/sites/default/files/solar_action_plan.pdfAccessed on February 1 2021. 
306 Mayor of London. (2018). SOLAR ACTION PLAN FOR LONDON. Mayor of London. Retrieved 
from https://www.london.gov.uk/sites/default/files/solar_action_plan.pdfAccessed on February 1 2021. 
307 London.gov.uk. (2020). Towards a net zero carbon London: Energy Monitoring Report 2019. 
London.gov.uk. Retrieved from 
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/planning_energy_monitoring_report_final.pdfAccessed 
on February 1 2021. 

https://www.london.gov.uk/sites/default/files/solar_action_plan.pdf
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/solar_action_plan.pdf
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/solar_action_plan.pdf
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/planning_energy_monitoring_report_final.pdf


 – טורבינות רוח

טורבינות רוח ביבשה מהווה אחת מהטכנולוגיות הוותיקות לייצור אנרגיה מתחדש וככזו מהווה  

ח בייצור  מרכזי  מת שחקן  מאנרגיה  הסביבה  שמל  להגנת  הסוכנות  פרסום  לפי  בבריטניה.  חדשת 

יכולות להוות כ   11-האירופית השטחים הפוטנציאלים להתקנת טורבינות רוח ביבשה בבריטניה 

 . 308אחוזים מכלל אנרגית הרוח הפוטנציאלית בכל מדינות האיחוד האירופי 

קה יותר על ידי הפחתה  את לונדון לירוראש עיריית לונדון פרסם מתווה לפיו יש להפוך    2004-ב

מ  60%של   החל  בעיר.  הפחמן  החדשים    2004-בפליטת  הבניינים  כל  על  כי  היא  בלונדון  ההנחיה 

מהאנרגיה שלהם באמצעות אנרגיה מתחדשת. כחלק מהנחיה זו התקינה    20%והמחודשים לייצר  

מחודש.  ל על גג בניין  קילו וואט חשמ   6בעיר טורבינת רוח המספקת    South-Bankאוניברסיטת  

בגג    2007-ב רוח  טורבינות  התקנת  נכללה  שבתכנונו  הראשון  השחקים  גורד  של  בנייה  החלה 

 . 309הבניין 

   –רכבים ירוקים 

ובה מוצגת האסטרטגיה    ”Road to Zero7373פרסמה ממשלת אנגליה את תוכנית "  2018ביולי  

ליעד   ירוקה מלאה במטרה להגיע  עד שהוגדר  . הי310ליטת פחמן פ   0%של    2050למעבר לתחבורה 

כלל כלי    2050מרבית הרכבים החדשים יהיו בעלי אפס פליטת מזהמים ועד    2040הוא שעד שנת  

במדינה  במאי  311הרכב  התוכנית    2019.  יעדי  את  לעדכן  המלצה  אקלים  לשינויי  הוועדה  פרסמה 

מכ של  מוחלטת  הפסקה  עד  בהדרגה  הפחתה  יותר;  אף  מאתגרים  ביניים  יעדי  ירת  המקורית. 

חדשי עד  רכבים  ודיזל  מבנזין  המונעים  למעבר    2035ועד    2030ם  במקביל  היברידיים  רכבים 

יותר  ירוקה  מענקים  312לתחבורה  מעבירה  היתר,  בין  הממשלה,  התוכנית,  ביעדי  לעמוד  כדי   .

ההתקנה   עלויות  על  לכסות  וכדי  לאזרחים  תשתלם  שאחזקתם  כדי  חשמליים  רכבים  לרכישת 

 . 313ל עמדות טעינה הפרטיות והציבוריות ש 

נכון להיום, למרות שישנה עליה ברכבים חשמליים ברחבי בריטניה, הם עדיין מהווים אחוז קטן  

מכלי הרכב היו היברידיים או חשמליים. לפי הסוכנות    0.8%רק    2019-מכלל כלי הרכב במדינה. ב

ושב השוק  בנתח  רביעי  במקום  בריטניה  את  מציבה  זו  עובדה  לאנרגיה  בעולם  הבינלאומית  יעי 
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רכבים  בכמו שמניות  מניחות  התחזיות  במדינה.  הרשומים  וההיברידיים  החשמליים  הרכבים  ת 

 .2040314מיליון עד   36-ו 2030מיליון בשנת  10.6חשמליות במדינה יכול להגיע עד 

ראש   הקים  האקלים  שינויי  וועדת  המלצות  ביעדי  ועמידה  הממשלתית  התוכנית  מיישום  כחלק 

במא לונדון  משי  2018י  עיריית  והפרטי  כוח  מהסקטור  מומחים  הכולל  בעולם  מסוגו  ראשון  מה 

וזירוז למעבר   והציבורי שיחד בעלי הידע לסייע לפרוץ את המחסומים להרחבת רשתות הטעינה 

-בירות רכבים ירוקים שביחד מהוות כ  25מלא לרכבים ירוקים בבירה. לונדון מוכרת כאחת מבין  

ב  50% הירוקים  הרכבים  כלל  במסך  היוו  ר  2018-עולם.  ירוקים  הרכב    2.81%כבים  ממכירות 

על   בריטניה שעומד  של  יותר מהממוצע  הגבוה  נתון  ליוני  2.13%בלונדון,  נכון  עליה    2019.  ישנה 

רכבים חדשים    36מתמדת ברכישת רכבים ירוקים כאשר בלונדון היחס הוא רכב ירוק אחד על כל  

-עמדות טעינה זמינות לציבור הפזורות ב  2,400-ן היו כבלונדו  2018שנרשמו. בנוסף, נכון לדצמבר  

עמדות טעינה מהירות בלבד. למרות ההתקדמות הנראית לעין להשגת    200נקודות, מתוכן    1,230

 . 315היעדים  עדיין ישנו קושי בהאצת התהליך בעיקר בכל הקשור להרחבת רשת הטעינה 

ה לתכנון  ה ברורה ומפוקחת בדומעמדות טעינה נדרשת אסטרטגי  הוצאה לפועל של רשתלצורך  

שכזו   אסטרטגיה  לפועל  להוציא  מוגבל  כוח  יש  העיר  לראש  זאת,  עם  עירונית.  אוטובוסים  רשת 

שכן היא נדרשת שינוי ייעוד של כבישים קיימים לפריסת עמדות טעינה. יוצא דופן הוא מקרה בו  

ת מספקי דלק להתקין  ראש עיר נבחר יכול להגיש בקשה לזכירת המדינה לקדם רגולציה שדורש

. מעבר לכך,  3162018קודות טעינה, דבר שאושר באמצעות החוק לרכבים אוטומטיים וחשמליים  נ

כוח ראש העיר מוגבל לאסטרטגיה השנתית המוצגת ב"תוכנית לונדון" אשר יכולה להציג דרישות  

להצי  ביקשה  הממשלה  טעינה  עמדות  ברשתות  השקעות  לקדם  בכדי  בלבד.  חדשים  ג  לפיתוחים 

שתות טעינה. בנוסף, מבקש החוק לשפר את חווית השימוש בעמדות טעינה על  רעיון לזכויות על ר

ידי הקלות מסויימות כדוגמת אפשרות טעינה ללא חוזה קודם, חיוב מפעילים למקם את נקודות  

בכדי לאפשר   לקבלנים  טכניות  דרישות  של  נדרש  מינימום  ולחייב  לציבור  זמין  במיקום  הטעינה 

 . 317ינימום מגבלות ביורוקרטיות פעולה רחבה יותר עם מיכולת  

טיוטת "תוכנית לונדון" מציגה את הדרישות להקמת עמדות טעינה בפרוייקטים למגורים בפיתוח  

בכ חשמלית  טעינה  ו  20%-לספק  מחוייבים    80%-פעילה  קמעונאות  מתחמי  חניוני  פסיבית. 

לספ מחוייבים  תפעוליים  וחניונים  מהירה  הטענה  להטענלמתחמי  מתאימה  תשתית  רכבים  ק  ת 

מחוייבות   חדשות  דלק  תחנות  בנוסף,  במיוחד.  נמוכה  פליטה  בעלי  אחרים  רכבים  או  חשמליים 

 .318לספק תחנות הטענה מהירה או תקני תדלוק מימן 
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הצגת   כוללת  לונדון  עיריית  ראש  תומך  בה  נוספת   Ultra Low Emission Zoneמדיניות 

(ULEZ)   כבים נקיים כולל רכבים חשמליים.  במטרה לתמרץ ר  2019ל  במרכז לונדון החל מאפרי

הומרו תקני הפליטה לרכבים    2020. בנוסף, במהלך  2021תתרחב לשאר לונדון במהלך    ULEZ -ה

 . 319המכסה את מרבית לונדון רבתי  Low Emission Zone (LEZ)-כבדים באמצעות ב

לתמוך  תחייבות של ראש העיר  באסטרטגיית התחבורה ובאסטרטגיית הסביבה של לונדון ישנה ה

ולהקים אזור כזה במרכז לונדון    Zero Emission Zones (ZEZs)ברובעים המבקשים לטמיעה   

באפריל  2025עד   ובמהלך    2019.  הגודש"  "מס  בתשלום  נקיים  לרכבים  ההנחה  רק    2021הוצגה 

 . 320רכבים נקיים באופן מלא יוכלו ליהנות מהטבה זאת 

מדיניות אלו מצבי נ פעולות  הכיוון אליו  על  כלי  עות  על בחירה ברכישת  וכבר משפיעות  העיר  עה 

חברת התחבורה הציבורית הלונדונית    TfL  2018רכב והתחבורה הציבורית בלונדון. החל מינואר  

משמעותי   מימון  והציעה  בלבד  מזהים  פליטת  אפס  בעלות  שהן  חדשות  למוניות  רשיונות  ניפקה 

המזהמות   שהן  ישנות  מוניות  תיולהוצאת  לכך  בדומה  לרכבי  ביותר.  גם  בקרוב  המדיניות  שם 

PHV  321אנשים הפנוי להשכרה עם נהג בעל אישור(  8)כל רכב עד. 

התוכנית    קיבלה  למהירה  איטית  טעינה  לקדם     Go Ultra Low City Schemeבמטרה 

-של כ 2016)רשות לונדון רבתי( ומועצות לונדון מימון משותף בינואר   Tfl ,GLAהמנוהלת על ידי 

ד מהמשרד הממשלתי לקידום רכבים בעלי פליטת מזהמים נמוכה, סכום שהשווה  מיליון פאונ  5.2

מרבית   כאשר  מגורים  בשכונות  איטית  טעינה  תחנות  להקמת  והמנותב  לונדון  עיריית  ידי  על 

ליעד שהוצב   יותר והמשתלמות כלכלית. התוכנית הגיעה  המימון מיועד לתחנות טעינה הקטנות 

 . 322עוד לפני תוך התקופה  2020מגורים עד סוף    תחנות עגינה ברחובות   1,150של 

   –ייצור חשמל מגז טבעי 

לקבל   לעבור  התושבים  את  ומעודדת  טבעי  מגז  חשמל  לייצור  חברה  הקימה  לונדון  עיריית 

שירותים מחברה זו בכך שהחשמל זול יותר וחוסך לכל בית אב מאות פאונד בשנה. בנוסף, הכסף  

 .323בפיתוח העיר וחוזר אל התושבים בשירותים אחרים חברה מהתושבים מושקע שמרוויחה ה 
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 דנמרק 

דנמרק ידועה בפעילות האקטיבית שלה בקידום מדיניות אנרגיה שהחלה עם משבר הנפט הראשון  

. לאורך השנים בוצעו מספר פעולות שאושרו על ידי הפרלמנט במטרה להביא להפחתת  1973בשנת  

  .324מוש באנרגיה מתחדשת צריכת האנרגיה ושי

גזי    2008-2012בתקפה שבין השנים   ויעד להפחתת פליטת  הייתה מחויבת דנמרק להסכם קיוטו 

 . 325יעד שהושג  - 21%החממה של עד 

אישרה ממשלת דנמרק הסכם הקובע מסגרת למדיניות האקלים והאנרגיה עד לשנת    2012בשנת  

  35%רוח שיאפשר    במדינה תגיע מאנרגייתמחצית מצריכת החשמל    2020. על פי ההסכם עד  2020

  2020עד    12%-ייצור חשמל כולל מאנרגיה מתחדשת. מעבר לכך, על צריכת החשמל לרדת ביותר מ 

בהשוואה ל    34%-עתידה להיות נמוכה בכ  2020-. כתוצאה מכך פליטת הפחמן ב2006-בהשוואה ל 

המדינה  1990326  - תשקיע  זה  הסכם  במסגרת  לק  35.  דני  כתר  אנרגי מיליון  טכנולוגית  ה  ידום 

מיליון למימון המרת מערכות חימום מים מבוססות שריפת שמן ומערכות חימום    45-מתחדשת ו

 . 2015-2012327מבוססות גז טבעי למערכות חימום מבוססות אנרגיה מתחדשת בין  

באמצעות   רוח.  טורבינות  וייצור  רוח  אנרגיות  בייצור  בעולם  המובילה  המדינה  היא  דנמרק 

 . 2019328מצריכת החשמל של דנמרק בשנת  47%ת רוח בלבד ייצרה  אנרגיי

ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת מכלל    30%התחייבה ממשלת דנמרק לעמוד ביעד של    2009בשנת  

עד   במדינה  החשמל  עם    2020צריכת  להתמודדות  האירופי  האיחוד  מדינות  של  מהמאמץ  כחלק 

ה   2017. כבר בשנת  329אתגרי שינויי האקלים  זה  על   יעד  ודנמרק עמדה  ייצור חשמל    32.7%ושג 

 . 330מאנרגיה מתחדשת 

הצטרפה דנמרק להסכם פריז של האומות המאוחדות שקבע מאמץ בינלאומי לשמירה   2015בשנת 

על   תעלה  שלא  טמפרטורה  המהפכה    2על  לפני  האקלים  למצב  בהשוואה  צלזיוס  מעלות 

י יש לחוקק  אישר הפרלמנט הדני כ  2019. לפיכך, בדצמבר  2050331התעשייתית ואף מתחת לכך עד  
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להפחתת   יעד  קבע  החוק  פריז.  הסכם  יעדי  להשגת  לפעול  חייבת  דנמרק  כי  שיקבע  אקלים  חוק 

-, זאת בהשוואה לרמות שנמדדו ב2050עד    100%ועד    2030עד    70%פליטת גזי חממה במדינה של  

מתחד1990 אנרגיה  בתחום  חלוצית  מדינה  להיות  מטרה  החוק  קובע  בנוסף,  יכולה  .  אשר  שת 

ג העולם להוות  מדינות  לשאר  משפיע  ב332ורם  הפרלמנט  ידי  על  רישמית  אושר  החוק  ביוני    18-. 

2020333. 

בנובמבר   חוק האקלים, השיקה ממשלת דנמרק  ואומץ  שלוש עשרה שותפויות    2019טרם אושר 

בכל   העסקית  הקהילה  עם  הדוק  פעולה  שיתוף  הממשלה  בקשת  למשל,  עסקי.  מגזר  המבוססות 

להתהנו לתרום  ליכולתה  מגולמות  גע  זה  פעולה  שיתוף  תוצאות  האקלים.  אתגרי  עם  מודדות 

 .334בתוכנית המדינה למלחמה בשינויי האקלים 

 קופנהגן

של   הראשונה  הניטרלית  לבירה  להפוך  שואפת  היא  בעולם.  הירוקות  היא אחת הערים  קופנהגן, 

בשנת   בדצמבר  2025פחמן  ל2017 .  מתכננת  היא  כי  העיר  וגז  הודיעה  נפט  פחם,  השיל 

 .335מיליארד דולר(  1.1מיליארד קרונות העיר ) 6.9רןהשקעות של  מק

מצריכת החשמל בעיר באנרגיה מתחדשת.    40%הצליחה עיריית קופנהגן לייצר    2005כבר בשנת  

תצליח לייצר    2025" שצופה כי עד לשנת  2025כיום, העיר נמצאת בתוכנית "האקלים של קופנהגן  

  23-. התוכנית שאומצה על ידי מועצת העיר ב336שת מל בעיר מאנרגיה מתחדמצריכת החש  100%

, כאשר לפני כל  2025-2021,  2020-2017,  2016-2013מחולקת לשלוש תקופות:   2012337באוגוסט  

בחינת   הקודמת.  לתוצאות התקופה  הנדרשות בהתאם  ובפעולות  ביעדים  שינויים  נעשים  תקופה 

 פרמטרים: באה נקבעים לפי ארבעהכל תקופה והשינויים לקראת התקופה ה

האנרגיה   .1 בצריכת  הבאים;    –הפחתה  היעדים  האנרגיה,    20%הוגדרו  בצריכת  הפחתה 

שירות,    20% ונותני  מסחריות  חברות  של  חשמל  בצריכת  בבתי    10%הפחתה  הפחתה 

 צריכת חשמל.  1%-מגורים, התקנת לוחות סולריים שוות ערך ל

יצור אנרגיה באמצעות רוח  ; חימום נטול פחמן, יהוגדרו היעדים הבאים  –ייצור אנרגיה   .2

בית   משקי  מפסולת  פלסטיק  ומחזור  מיון  בעיר,  החשמל  צריכת  על  שעולה  וביומסה 

 וחברות.  
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נקייה   .3 היעדים הבאים;    –תחבורה  רגלית, באמצעות    75%הוגדרו  בעיר תהיה  מהתנועה 

( ציבורית  תחבורה  או  ו  25%אופניים,    25%אופניים  ציבורית  רגלית(,   25%-תחבורה 

מהנסיעות לבתי ספר    50%מהניידות בעיר,    25%לי רכב יכולה לתפוס מקסימום  תנועת כ

,  2009-יותר שימוש בתחבורה ציבורית בהשוואה ל  20%ומקומות עבודה יהיו באופניים,  

תהיה   ציבורית  ו  30%-20%נקייה,    100%תחבורה  הקלים  מכלי    40%-30%-מהרכבים 

 נקיים.  הרכב הכבדים יהיו רכבים 

בבנייני העיר,    40%-הוגדרו היעדים הבאים; הפחתת צריכת האנרגיה ב  –יות  יוזמות עירונ  .4

כל רכבי העיר מונעים באמצעות חשמל, מימן או דלק ביולוגי, צריכת האנרגיה של תאורת  

ב תופחת  בבניינים חדשים   60,000-ו  50%-רחוב  יותקנו  סולריים  לוחות  של  מטר מרובע 

 .338יר וקיימים ברחבי הע 

ניתן לראות כי שינוי האקלים והאתגרים אותו הוא מביא נמצאים    2020שנת  בתקציב העיריה ל

בחזית סדר היום המדיני. דוגמא לכך ניתן לראות בחניה חינם למכוניות חשמליות והעלאת מחיר  

יותר,   טובות  אופניים  תשתיות  נקיים,  רכב  לכלי  הטבות  מתן  מזהמים,  לרכב  והרישיון  החניה 

פיתוח  התקנת רוח,  במוסדות    טורבינות  לסביבה  ידידותי  מזון  חדשות,  טכנולוגיות  הטמעת 

 . 339העירייה וכן, כלי רכב ומכונות בבעלות העירייה נקיים מפליטת מזהמים 

 חימום נטול פחמן  

ביו 2019בשנת   מופעלת  חדשה  כוח  תחנת  יחידת  לפעול  החלה  את    BIO-04מסה  -,  שהחליפה 

בקופנ האחרונה  הכוח  באיחידת  אנרגיה  שייצרה  מהגן  שיותר  היא  המשמעות  פחם.    80-מצעות 

מפחמן.   ניטרלית  בקופנהגן  המחוזית  מההסקה  מפירוק    20אחוז  מגיעים  הנותרים  האחוז 

 .340פסולת 

מספר    500,000-כ זהו  המחוזית.  החימום  לרשת  מחוברים  לא  עדיין  בקופנהגן  מרובע  מטר 

עירייה היא לזהות  תנורי שמן. תוכנית ה   משמעותי שכן המשמעות היא החימום נעשה באמצעות

נכסים אלו ולהפעיל יוזמות לתמיכה בהסבת החימום למקורות אנרגיה מתחדשים, חימום מחוזי  

 .2025341או גז עירוני עד 

 מוצרים ציבוריים נטולי פחמן 

עד   פחמן  נטולי  להיות  היעד  את  יקדמו  העירוניים  השירותים  שכל  לכך  פועלים  .  2025בקופנהגן 

אספקתשירו כוללים  אלה  שפכים,    תים  מי  ועיבוד  ביוב  מים,  אספקת  מחוזי,  קירור  עירונית,  גז 

נטולת פחמן. תהליך זה הוא    40%-תחבורה ועוד. כך למשל מערכת הגז העירונית בדרך להפוך ל 
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בביו טבעי  גז  של החלפת  של חברת  -תוצאה  בשני מתקנים  במי שפכים  טיפול  המגיע מתהליך  גז 

BIOFOSפועלת גם בתחום    2014ם חשמל וחימום והחם משנת  גם ייצרה ג  גז, החברה. בנוסף ל

טון השווה ערך    550,00, פליטת הפחמן בעיר מתחבורה היה  2010הזה. בהקשר לתחבורה, בשנת  

ב  25%-ל הפחמן.  פליטת  המגזר    2019-מכלל  של  הפליטה  ל  510,000היית  השווה    40%-טון 

ל האוטובוסים המופעלים על ידי  פועלים לכך שכ  2025י  מפליטת הפחמן בעיר. כדי להשיג את יעד 

טון של    100,000העירייה יעברו להיות חשמליים בלבד. דבר זה בלבד עשוי להביא להפחתה של עד  

 . 342פליטת פחמן מתחבורה 

על נכסי עיריית קופנהגן, המהווים מעט פחות    PVמ"ר של לוחות  11,200הותקנו    2019בסוף שנת  

על שאר בנייני עיר מאותגרת על    PV. הקמת מודולי2025מ"ר עד שנת    60,000מהיעד של    20%-מ  

 .343ידי הרגולציה הקיימת באזור

 רכבים ירוקים  

כבר   וסולר.  בבנזין  לשימוש  כתחליף  ירוקים  רכבים  של  רכישה  לעודד  מעוניינת  קופנהגן  עיריית 

  ועלת לאפשר חניה חינםרכבים ירוקים פטורים ממס רישום רכב בקופנהגן. העירייה פ  1983משנת  

מקומות חניה לצורך הקמה ותפעול של תחנות טעניה    500בעיר לרכבים ירוקים. העירייה שריינה  

הוקמו    10למשך   כה  עד  ו   106שנים.  טעינה  מהירה    218-נקודות  טעינה  נקודת  חניה,  מקומות 

תציע   העיר  מוכנה  והחקיקה  נקבעו  והסטנדרטים  שהסטנדרטים  מכיוון  מימן.  זיכיונות  ותחנת 

להבטיח פריסה רחבה של תשתיות בדרכים ציבוריות. במסגרת זו, העירייה משתפת  ארוכי טווח  

בנוסף,   ציבורית.  תשתית  והקמת  לפיתוח  לתרום  שעשויים  שירות  ונותני  רכב  יצרני  עם  פעולה 

פרויקטים   בשלושה  משתתפת  והעיר  האירופי  האיחוד  ברמת  בינלאומי  פעולה  שיתוף  נעשה 

שתית טעינה אירופית משותפת. יתרה מכך, קופנהגן היא  ם רכבי חשמל ופיתוח תשמטרתם לקד

 . 344הפועלת להפחתת פליטת גזי חממה מכלי רכב  C40חלק מרשת 

הושגה מטרתה    2017רכבים חשמליים וכבר באביב    400-ל  300נכון להיום, בקופנהגן רשומים בין  

מ ויותר  העיר  מופע  85-של  העירייה  של  הרכב  מכלי  מימאחוז  חשמל,  ידי  על  היברידי.  לים  או  ן 

-יתרה מכך, התשתית עבור רשת טעינה לרכבים חשמליים נמצאת בפיתוח ואף נחתם חוזה עוד ב 

 . 345להקמת עמדות טעינה עבור רכבי העירייה   2012

  3%, פליטת המזהמים מתחבורה ירדה כמעט  2012מאז אומצה תוכנית האקלים של העיר בשנת  

יטת מזהמים ממשאיות ואוטובוסים. לעומת זאת,  ובע בעיר מהירידה בפללנפש. הצמצום נ16%-וכ
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בכ עלתה  ממכוניות  הפחמן  לקדם    10%   -פליטת  אדירים  מאמצים  למרות  זאת  כל  זו.  בתקופה 

 .346מעבר מעבר לרכיבה באופניים

עליהם להתמקד בהפחתת פליטת    2025פליטת מזהמים עד    0בעירייה הבינו כי כדי להגיע ליעד של  

ועהפחמ פרטיות  ממכוניות  ועליה  ן  בדרכים  המכוניות  מספר  לצמצום  לפעול  יש  כי  קבעה  כן  ל 

ברכישות רכבים ירוקים. הדרך לכך היא הרחבה בתשתית הטעינה ולכן בתקופה הנוכחית בכוונת  

 . 347העיריה להכין תכנית מתאר להפעלת תשתית טעינה למכוניות חשמליות 

-בות ועוד הייתה שוות ערך לכבורה ימית, תעופה, רכפליטת פחמן מאוטובוסים, תח  2018בשנת  

לאוטובוסים    155,000 בדיזל  כל קווי האוטובוס המונע  ביעדי התוכנית להמשיך להמיר את  טון. 

יאוחר מ לא  הפחמן  פליטת  בדרישת רמת  העומדים  לכאלו  או  במימון  2025-חשמליים  זאת  כל   .

ש  עד  כי  הוא  הצפי  קופנהגן.  עיריית  של  חלקי  או  יומרו  מהאו  60%כבר    2023נת  מלא  טובוסים 

 .348לאוטובוסים ירוקים 

 שמש ורוח 

בשנת    1996בשנת   קופנהגן,  של  בים  רוח  טורבינות  חוות  להקמת  היוזמה  הושלם    2020עלתה 

-טורבינות בתוך המים כ  20-חוות טורבינות רוח המורכבת מ  –  Middelgrundenתהליך הבנייה.  

מל של העיר. פרוייקט זה הוקם  מצריכת החש  4%-ספקת כ ק"מ מהחוף של קופנהגן החווה מ   3.5

ו   50%כקואופרטיב   העירייה  בפרויקט.    50%בבעלות  להשקיע  והוזמן  הציבור  בבעלות 

קילוואט לשנה השווה לסכום    1,000מניות, מניה אחת מייצרת לשנה    40,500הקואופרטיב מחזיק  

 . 2050349ו עד לשנת טורבינות חדש 100יורו. יעד החווה היא להקים עוד   567של 

ל 2017נת  בש אישרה  העיר  מועצת   ,-HOFOR    פרוייקט את  ולהפעיל  ליישם  שנבחרה  )החברה 

לצרף   בעיר(  הרוח  הרוח  טורבינות  טורבינות  מאסטרטגיית  כחלק  רבים  וולטאים  פוטו  מתקני 

מגה וואט. בסוף    20החל פרוייקט הפוטו וולטאי הראשון עם תפוקה כוללת של    2020שלה. באביב  

רוח בהיקף של  הוקמו טורבי   2019שנת   עוזרת לענות על צרכי    114נות  מגה וואט. טורבינות רוח 

כ של  להפחתה  השווה  מתחדשת  אנרגיה  אספקת  באמצעות  בעיר  החשמל  טון    100,000-צריכת 

 . 2018350פחמן בשנת 

בקופנהגן הארגון    2004בשנת   קופנהגן    -   Solar City Copenhagenהוקם  את  להפוך  במטרה 

הפוטו   בתחום  תאים  למובילה  של  הקמה  היה  הארגון  של  הראשון  ההדגמה  פרויקט  וולטאי. 
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מגה וואט מתאים פוטו וולטאים על    40סולאריים באזור אורבני בנוי. לקופנהגן יש יעד של ייצור  

מערכות  2025לשנת   להקים  העיר  תושבי  את  לעודד  לכדי   ,PV    היכן מראה  עיר"  "מפת  פיתחו 

 . 351ר חשמל סולארי ועוד פוטנציאל גבוה לייצו ממוקמים גגות עם

  12,000-מגה וואט שיצרו יותר מ  15-המותקנות בעיר היה שווה ל   PV-היקף מערכות ה  2019בסוף  

 . 352מגה וואט חשמל השווה לחצי אחוז מצריכת החשמל השנתית בעיר 

לקראת   העירונית,  מהתוכנית  פעול   2025כחלק  תוכנית  לפועל  ותוציא  תנסח  פוטוהעירייה  -ה 

ה לתאר את הפעולות שיכולה העיר לבצע בשיתוף בעלי בניינים, קבלנים וספקים  וולטאית שמטרת

מצריכת החשמל הבסיסית בעיר חייבת    1%מהתחום להשגת יעד תוכנית האקלים. היעד קובע כי  

 .  3532025להיות באמצעות לוחות סולריים עד  

ן, הוחלט לכסות את  ספר בינלאומי בקופנהגנבנה בית    2017בשנת    –דוגמה לפרויקט פוטו וולטאי  

בפאנלים   שמכוסה  בעולם  ביותר  הגדולה  החזית  )זו  סולאריים  בפאנלים  הבניין  של  החזית  כל 

לייצר    12,000סולאריים(   שיכולים  מצורכי    300פאנלים  ממחצית  יותר  בשנה,  חשמל  וואט  מגה 

 . 354האנרגיה השנתיים של בית הספר

 פסולת ומשאבים 

משנת   מרב  2017החל  תושבי  יכלו  בערך  ית  כלומר,  שלהם.  המתכלה  הפסולת  את  להפריד  העיר 

בשנת    25% למחזור  נאספה  העיר  של  המתכלה  מתכלה  2019מהפסולת  פסולת  לעכשיו,  נכון   .

מקומי.   בשימוש  וחום  חשמל  לייצור  ומתועלת  ביולוגי  תהליך  עוברת  היא  בו  למרכז  מועברת 

נים שנותרו במערכת החימום  ות פליטת הפחמן האחרו שריפת פסולת פלסטיק מהווה אחד ממקור

בעיר. מאז אימוץ תוכנית האקלים העיר פועלת באופן אקטיבי לטיפול בנושא זה. לכן, החל משנת  

טון פסולת פלסטיק ממוין למחזור    3,700ניתן למיין גם פלסטיק קשה ורך למחזור. היום,    2017

טונות של פסולת    13,000. המטרה היא למיין  מכלל פסולת הפלסטיק  23%בעיר בכל שנה המהווה  

 . 355מסך פסולת הפלסטיק  86%שתהווה  2025פלסטיק למחזור עד 
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ויוזמה   למחזור  פסולת  למיון  מתקן  להקמת  יוזמה  כוללת  והפסולת  המשאבים  ניהול  תוכנית 

 . 356גז קרוב לעיר לפינוי פסולת מתכלה -להקמת מפעל ביו

בשנת   אומצה  בתחום  הדגל  מתכניות  הע   2018אחת  מועצת  ידי  קופנהגן".   על  "מעגל  ונקראת  יר 

תמוחזר   הפסולת  מרבית  בו  למצב  העיר  תתקדם  לפיו  כלכלי  במחזור  מתמקדת  התוכנית 

מחזור   הוא  התוכנית  יעד  עד    70%כמשאבים.  בעיר  הביתית  להעבירו    2024מהפסולת  במקום 

יר  את התהליך לתושבי הע   נקודות מיון ברחבי העיר בכדי להנגיש  750לשריפה. בסך הכל יוקמו  

 . 357באופן בו יהיה להם זמין ונוח להפקיד את הפסולת שלהם למחזור כחלק מהשרה היומית 
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 קנדה 

מצריכת החשמל של המדינה באמצעות אנרגיה חלופית. מרבית    17.3%ייצרה קנדה    2019בשנת  

מהידרו  מגיע  בקנדה  חלופית  מאנרגיה  החשמל  בשנת  ייצור  מייצור    67.5%  2018אלקטריות, 

החשמל מאנרגיה מתחדשת בקנדה היה באמצעות הידרואלקטריות מה שמיקם את קנדה במקום  

 .358השני בעולם בייצור חשמל שכזה

 מחוז אונטריו

בשנת   מתחדשת.   אנרגיה  בייצור  בקנדה  מוביל  אונטריו  ייצרה  2016מחוז  אונטריו   ,33.4%  

ז הנוכחיים מצביעים על רצון להגדיל את  ת מתחדשים. יעדי המחומצריכת החשמל במחוז ממקורו

 . 359)מחצית מהצריכה היום(  2025וואט עד  -מגה 20,000-האנרגיה המתחדשת ליותר מ 

 טורונטו 

מספר    2019בשנת   ופיתחה  האקלים  החירום  במצב  להילחם  החלטה  קיבלה  טורונטו  עיריית 

. 2050360עד לשנת    80%י חממה בעיר ביעד של  תוכניות שיביאו להפחתה משמעותית של פליטת גז 

לצמצום פליטת הפחמן והציבה    2017-זאת בהמשך לתוכנית ארוכת הטווח שאושרה לראשונה ב

 . 2030361עד   65%והפחתה של  2020מפליטת הפחמן עד  30%גם יעדי ביניים; הפחתה של  

  5%רה ייצרו לפחות  אימצה מועצת העיר דרישה שכל הבניינים החדשים בבעלות העיי  2013בשנת  

תרמית  מצ סולארית,  וולטאית  בפוטו  שימוש  מתחדשות.  מאנרגיה  שלהם  האנרגיה  ריכת 

של   והכלכלה  האנרגיה  ביטחון  הסביבתיים,  ביעדים  תומך  וביומסה,  גיאותרמית  סולארית, 

 .362העיר 

את  העירייה חייבה את תושביה בתקנת מערכות אנרגיה מתחדשת בכל בנייני העיר, היכן שניתן, וז

שנת   במהל2020עד  מ    20ך  .  יותר  הותקנו  על    50  -השנים האחרונות  אנרגיה מתחדשת  מערכות 

כי   מחויב  שנבנה  חדש  בניין  כל  בנוסף,  העיר.  תהיה    5%בנייני  שלו  האנרגיה  מצריכת  לפחות 
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בעד   תסייע  העירייה  מתחדשת.  אנרגיה  אנרגיה    100%באמצעות  טכנולוגיות  להתקנת  מימון 

 . 363פרטיים  מתחדשת בבניינים

יא אחת הערים הראשונות בקנדה שהחלה להתכונן לשינויים באקלים. לאורך השנים  טורונטו ה 

העולמית,   הקהילה  ביעדי  ועמידה  האקלים  בשינויי  למאבק  פעולה  תוכניות  של  רב  מספר  גובשו 

תוכניות   של  מאוד  רב  במספר  ומדובר  מאחר  טורונטו.  והעיר  אונטריו  מחוז  קנדה,  המדינה 

סקירהוהחלטו תוצג  זה  בפרק  התמקדות    ת  תוך  העיקריות  וההחלטות  התוכניות  של  מצומצמת 

 והרחבה של התוכניות וההחלטות האקטואליות ביותר. 

בשנת   את    1999כבר  שתזהיר  התראות  מערכת  בטורונטו  הציבורית  הבריאות  מערכת  פיתחה 

השנ בין  ועוד.  חום  גלי  כמו  קיצוניים  אוויר  מזג  שינויי  מפני    קמו   2007ועד    1999ים  התושבים 

משינויי   טורונטו  העיר  של  האפשריות  הפגיעות  את  להפחית  בניסיון  רבות  יוזמות  בטורונטו 

 . 364אקלים 

פעולות שבאמצעותן ניתן    27פורסם לציבור דו"ח "השינוי באוויר" אשר הציג    2007בחודש מרץ  

. 2050365עד שנת    0%8;  2020עד    30%;  2012עד שנת    6%להגיע ליעד הפחתת פליטת גזי חממה:  

פעולה    2007לי  ביו תוכניות  אקלים",  לשינוי  הפעולה  "תוכנית  את  טורונטו  העיר  מועצת  אימצה 

לאנרגיה בת קיימא אשר מטרתה המרכזית היא הפחתת פליטה של גזי חממה באמצעות הפחתת  

שנים בהשקעה    5שריפת דלקים כל זאת בכדי לסייע המאבק ההתחממות הגלובלית. תוכנית בת  

 . 366לר, תוכנית זו נחשבה לתוכנית בעדיפות עליונה אצל ראש העירשל למעלה ממיליארד דו

תוכנית הפעולה לשינוי אקלים כוללת התחייבויות במספר תחומים: שימור וייעול אנרגיה, הגברת  

ירוקה כמו תחבורה   נהלי תחבורה  אימוץ  ורוח,  השימוש במקורות אנרגיה מתחדשים כמו שמש 

חשמלי מזון  ציבורית  רכישת  קידום  מזון  ת,  משינוע  הנובע  הזיהום  את  שיפחית  מה  מקומי 
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ובכך   החממה  גזי  פליטת  הפחתת  היא  העיקרית  מטרתן  אלו  פעילויות  ועוד.  ארוכים  מרחקים 

 . 367הפחתת שינויי האקלים 

הפרויקטים    2011באפריל   כל  של  סיכום  טורונטו  עיריית  של  הסביבה  להגנת  המשרד  פרסם 

שביצעה להפחית  והתוכניות  בכדי  האקלים    טורונטו  שינויי  במניעת  ולסייע  האוויר  זיהום  את 

 .368תוכניות ופעולות   76בסיכום כולל רשימה של    2011ועד לשנת  2007משנת 

בדצמבר   רבות חתמה  עולם  מדינות  כמו  קנדה  ביעדי    2015גם  לעמוד  והתחייבה  פריז  על הסכם 

הת שקנדה  ההתחייבויות  ליישום  ראשון  כצעד  הההסכם.  במסגרת  אליהן  פריז,  חייבה  סכם 

. בהצהרה זו התחייבה  369התפתחות ירוקה ושינויי אקלים   –הצהרת ונקובר    2016פורסמה במרץ  

בתשתיות   השקעות  באמצעות  האקלים  ושינוי  בהפחתת  לתמוך  צעדים:  למספר  קנדה  ממשלת 

המח של  פעולה  שיתוף  באנרגיה,  חסכונית  ציבורית  תחבורה  בתשתיות  השקעה  וזות  ירוקות, 

דרליות בקרן הכלכלה הירוקה, קידום רכבים ירוקים, שיתוף פעולה כולל של  למינוף השקעות פ

מרוחקים   באזורים  בדיזל  התלות  להפסקת  מאמצים  קידום  ירוק,  חשמל  להעברת  המחוזות 

 . 370ומעבר לאנרגיה מתחדשת, שימוש בדיזל, קידום מחקר אנרגיה ירוקה ועוד 

ש פעולה  לעמידהבניסיון לגבש תוכניות  וביצוע שיתוף פעולה    יביאו את קנדה  פריז  ביעדי הסכם 

 PAN-CANADIAN"  –בין המחוזות כפי שנקבע בהצהרת ונקובר, הוחלט על הקמת תוכנית  

FRAMEWORK"   (PCFב בקנדה האתר     2016באפריל    22(   Let's Talk Climate"הושק 

Action"  דה,  אשר ביקש לאסוף רעיונות, הערות, פעולות מאזרחי קנc  צריפה  שאלה כיצד קנדה

ונאספו למעלה    2016בספטמבר    27לפעול כדי לטפל בשינוי האקלים. האתר היה פעיל עד לתאריך  

רעיונות ותגובות. בנוסף, נעשו התייעצויות של הממשלה וקבוצות עבודה בנושא צמיחה    13,000  -מ

ת עם  מחוזיות להתייעצו-יותקבוצות עבודה פדרל   4נקייה ושינויי אקלים בכל רחבי המדינה. נבנו  

הציבור, עסקנים וחברה אזרחית בכדי לגבש תוכניות לפעולה כנגד שינויי האקלים, המידע נאסף  

נושאים מרכזיים    4הן באמצעות אתר האינטרנט, מפגשים אישיים וקבוצות חשיבה. לבסוף גובשו  

כדי לצמצם כמה ש  זיהום פחמן, אמצעים משלימים  ניתן את פליטת  למסגרת התוכנית: תמחור 

ממה בכל המשק, אמצעים לבניית חוסן לאומי להשפעות שינויי האקלים ופעולות לקידום  גזי הח
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פורסמה על ידי ממשלת קנדה    PCFחדשנות, טכנולוגיה נקייה ויצירת מקומות תעסוקה. תוכנית  

 .6201371, המחוזות )למעט ססקצ'ואן ומניטובה( אימצו את התוכנית כבר בדצמבר 2017באוגוסט 

 : 372פעולות שיבצעו המחוזות בקנדה   3חלט על הו   PCFבתוכנית 

הפחתה    –המחוזות והערים יתחייבו לעמוד ביעדים השאפתניים של הממשלה הפדרלית   .1

 או מוקדם מכך.   2030עד לשנת   2005מתחת לרמת    40%של פליטת גזי חממה ב 

הן  .2 רכבים  וצי  ממשל  בבנייני  חממה  גזי  פליטות  של  משמעותית  הן    הפחתה  הפדרלי, 

 .  2025שימוש באנרגיה נקייה עד לשנת  100%יעד הפחתה על  –והן העירוני המחוזי 

יעברו רכש נקי   .3 תהליכי מודרניזציה ושינוי שיטות    –הממשל הפדרלי, המחוזות והערים 

להתפתח   ירוקים  מקומיים  לעסקים  עזרה  ירוקה,  אנרגיה  ותיעדוף  אימוץ  תוך  רכש 

 ופיתוח מקומות עבודה.  

ובכך העיר טורונטו התחייבה לעמידה    PCFיו התחייב לעמידה בתוכנית  שהוצג, מחוז אונטרי  כפ

אישרה פה אחד ופרסמה מועצת העיר טורונטו    2017ביעדי ממשלת קנדה לשינויי האקלים. ביולי  

תוכנית האסטרטגיה השאפתנית של טורונטו, אשר מציבה מספר    –  TransformTOאת תוכנית  

ליטת גזי החממה לצורך שיפור בריאות הציבור, צמיחה  ח במטרה להפחית את פיעדים ארוכי טוו

היא להביא את טורונטו    TransformTOכלכלית ושיפור ההון העצמי החברתי. שאיפת תוכנית  

בשנת   פחמן  פליטות  דלת  עיר  באנרגיה,    2050להיות  חסכוניים  בניינים    100%באמצעות 

 . 373באנרגיה במתחדשת  שימוש 100%מהתחבורה ירוקה ושאיפה של 

באקלים   2019באוקטובר   חירום  מצב  על  טורונטו  העיר  מועצת  לחיזוק  374הכריזה  שהביא  מה   ,

  2019. בספטמבר  TransformTOועידוד פעולות למניעת פליטת גזי חממה ועמידה ביעדי תוכנית  

בטורנטו,  נציגי ציבור שנבחרו באופן אקראי ומייצגים את הדמוגרפיה    30  -הוקם פאנל שהורכב מ 

ולספק המלצות למועצת העיר על פעולות חדשניות למניעת פליטת גזי חממה. לחברי    בכדי ללמוד

הפאנל   חברי  חממה,  גזי  בפליטת  כיום  מטפלת  טורונטו  עיריית  בו  האופן  על  מידע  הוצג  הפאנל 

התבקשו לבדוק אפשרות למספר פעולות חדשניות ולתת את המלצתם למועצת העיר. חברי הפאנל  

 . 375ל רעיונות חדשים אלו ואף קיבלו אפשרות לפתח רעיונות נוספים בקשו לסקור ולהגיב עהת
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גובשו מספר תוכניות מדיניות בנושאים שונים בכדי לעמוד    2017ב  TransformTOמאז תוכנית  

ביעדי התוכנית וקבלת המטרות והתוצאות המבוקשות. לצורך מכך התקבלו מספר החלטות עיר  

 גיה מתחדשת.לשימוש במוצרי אנר

   – 376ים ירוקיםרכב

העיר    2020בינואר    29ב של  החשמלי  הרכב  אסטרטגיית  את  טורנטו  העיר  מועצת  אישרה 

ל   -פעולות שיעזרו לעיר להשיג את מטרתה    10( המציגה  EV)אסטרטגיית   תחבורה    100%מעבר 

עד   חשמלית  תוכנית    2050ציבורית  של  המרכזיות  מהמטרות  יעדי  TransformTO)אחת   .)

שנה הביניים  לשנת    5%ם:  קבעו  עד  חשמליים  יהיו  בעיר  הפרטיים  הרכב  עד    20%,  2025מכלי 

 .  2040עד לשנת   80%-ו  2030לשנת 

חברת יעוץ אנרגטית.    –  DUNSKYיוזמי המדיניות הם עיריית טורונטו בשיתוף פעולה עם חברת  

ה יעדי  את  התואמת  העירונית  התוכנית  ביעדי  לעמוד  בכדי  גובשה  המחוזית  המדיניות  תוכנית 

 והמדינית. המדיניות הוצגה בתוכנית מפורטת ואושרה במועצת העיר.  

טעינה    –  1פעולה   תשתיות  להרחבת  מימון  הזדמנויות  ומציאת  ירוק    -מינוף  רכב  רכישת  לפני 

שכזו   פעולה  לבצע  מהם  למנוע  העלולים  מחסומים  שני  רבים  תושבים  בפני  מחסום    –עומדים 

עלות התקנת עמד  החשש משימוש מוגבר ברשת החשמל בשעות    -שני    ות טעינה. מחסוםראשון 

על   מסיימות של טעינת הרכבים, מה שיביא להעמסת רשת החשמל. בכדי לפתור מחסומים אלו 

העירייה לעודד את התושבים בקבלת הטבות במס ו/או הנחות בעלות התקנת המערכות או מימון  

תנו באמצעות חברות ההתקנה  . הטבות אלו יינבאמצעות פריסת החזרי תשלומים לתקופה ארוכה

 ובעידוד העירייה. הגורם האחראי על מדיניות זו הם מחלקת הסביבה והאנרגיה בעיר. 

הביקוש    –פיתוח מדיניות ורגולציה ליצירת שיתופי פעולה להרחבת תשתיות הטעינה    –  2פעולה  

חשמליי לרכבים  לעבור  התושבים  שנטיית  ככל  יגדל  טעינה  בניילתשתיות  אם  תעלה,  בנייני  ם  ת 

עמדות   זמינות  בין  פער  ייווצר  טעינה  תשתיות  של  מוקדם  תכנון  ללא  תמשך  חדשים  מגורים 

עלויות   כמו  בעיות  מעלה  קיימות  תשתיות  התאמת  לגדול.  שימשיך  הביקוש  לעומת  הטעינה 

  גבוהות, העדר מקום מספק והעמסה על תשתית החשמל הקיימת. הפתרון קביעת תקנות בהן כל 

שיבנ חדש  לספק  בניין  יחויב  אפשרות    20-25%ה  עם  ירוקים.  לרכבים  כחניות  הבניין  מחניות 

לעד   התקנים  בעירייה  100%להגדלת  ובניה  תכנון  מחלקת  הם  זו  מדיניות  על  האחראי  הגורם   .

 בתמיכת חברות החשמל והמים ויזמי הבניה. 
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העי עובדי  ולהקצות אחוז מסוים מחניות  דוגמה  וחניוני הע על העיריה להוות  ירייה כחניות  רייה 

לרכבים ירוקים. בנוסף, על העירייה לפתח שיתופי פעולה עם בעלי חניונים ציבוריים ולעודד אותם  

 להקצות חניות לרכבים ירוקים. 

החשמל    –  3פעולה   אספקת  צריכת    –ניהול  ומיקומי  זמני  על  מידע  לאיסוף  טכנולוגיות  שילוב 

ומות בעלי הצריכה הגבוהה בנקודות זמן.  תר את החשמל למקהחשמל בכדי לנווט באופן יעיל יו

 הגורם האחראי על מדיניות זו הם מחלקת הסביבה והאנרגיה בעיר וחברות החשמל. 

לעודד חברות    –פיתוח מדיניות לעידוד שימוש ברכבים חשמליים בתחבורה משותפת    –  4פעולה  

שיתו רכבים  לעודד  החשמליים,  הרכבים  צי  את  להגדיל  בעהשכרה  חשמליים  בשכונות  פיים  יקר 

תשתיות   באמצעות  ופרטיים  שיתופיים  חשמליים  גלגליים  דו  בכלים  שימוש  עידוד  ייעודיות, 

 הטענה ציבוריות. הגורם האחראי על מדיניות זו הם מחלקת הסביבה והאנרגיה בעיר. 

בכלי רכב  בחינת שינויים רגולטוריים ופיילוטים להפחתת גודש תנועה ועידוד שימוש    –  5פעולה  

בחינת התכנות ליצירת אזורים ירוקים יותר וירוקים פחות )בעלי פליטה נמוכה ובעלי    –ם  חשמליי

לבחינת   ואפשרות  העירונית  ברמה  ההשפעה  של  הפוטנציאל  את  לקבוע  כדי  אפסית(  פליטה 

המדיניות הטובה ביותר ליישום בשאר האזורים. בטווח הארוך אם יוחלט על הטמעה של אגרות  

תגודש   אגרה  כבישי  על  או  האחראי  הגורם  חשמליים.  לרכבים  פטור  או  מופחתת  עלות  יבחן 

 מדיניות זו הם מחלקת תנועה בעיר. 

ירוקים    –  6פעולה   רכבים  מדיניות  והרחבת  עירוניים    –לובינג לתקציבים  ביעדים  עמידה  מתוך 

מלמטה בתיאוריית  שימוש  ומתוך  הירוקים  הרכבים  לממשל-למדיניות  פנייה  המחוזי    למעלה 

הפדרלי בבקשה בתקציבים והרחבת המדיניות בתחום הרכבים הירוקים, זאת כתוצאה  ולממשל  

מתוצאות מסבירות פנים של המדיניות הקיימת בעיר. הגורם האחראי על מדיניות זו הם מחלקת  

 הסביבה והאנרגיה בעיר.

שי   –  7פעולה   של  והכלכלית  החברתיות  הסביבתיות,  ההשלכות  על  ציבור  ברכבים  יחסי  מוש 

מה    –יים  חשמל מוטעה  ומידע  במידע  מחסור  שיש  או  מודעים  לא  ומהעסקים  מהצרכנים  רבים 

המוטעה   והמידע  במידע  המחסור  חשמליים.  ברכבים  משימוש  להימנע  רבים  לתושבים  שגורם 

בעיר על אפשרויות הטענה, תמריצים ומידע חיובי נוסף שעשוי לעודד שימוש ברכבים חשמליים.  

ידי  סי ציבור תערב א פעילות יח ת התושבים בתהליך מה שיקל על אימוץ טכנולוגיות שכאלה על 

בקרב   מעורבות חברתית  ליצר  ובכדי  לתושבים  מידע  ולהנגיש  להציף  צריכה  העירייה  התושבים. 

הגורם   רכבים חשמליים.  לייצר קהילה של משתמשי  יש  העירייה,  בפעילויות  ותמיכה  התושבים 

 והאנרגיה בעיר. ם מחלקת הסביבה  האחראי על מדיניות זו ה

החלפת צי רכבי העירייה    –הגדלת שילוב רכבים חשמליים בצי הרכבים של העירייה     –  8פעולה  

לאפשר   יש  העירייה  בחניוני  העירייה.  בבנייני  ירוקים  רכבים  חניות  לשדרוג  בהתאם  בהדרגה 

קת  יניות זו הם מחלשימוש משותף בתשתית הטענה מחוץ לשעות העבודה. הגורם האחראי על מד

 הסביבה והאנרגיה בעיר.

ברכבים חשמליים     –  9פעולה   לשימוש  עיסקי,    –עידוד מחקר  ומחקר  אקדמי  לעודד מחקר  יש 

למשל מחלקות מחקר ופיתוח מסחריות כדי לאפשר למידה ושיפור של אופן השימוש וטכנולוגיות  



ברכבי נוספים  ורכיבים  סוללות  לרבות אפשרויות מחזור  הגו חדשות,  רם האחראי  ם החשמליים. 

 על מדיניות זו הם מחלקת הסביבה והאנרגיה בעיר. 

יש לספק תמריצים    –קידום השפעה כלכלית של טכנולוגיות רכבים חשמליים בעיר     –  10פעולה  

הזמינות   את  להבטיח  בכדי  בכך  הקשורים  ונושאים  חשמליים  ברכבים  העוסקות  לחברות 

אירו למשל  בעיר,  שלהם  חבוההימצאות   של  אירועים  הגורם  ח  חשמליים.  רכבים  ייצור  רות 

 האחראי על מדיניות זו הם המחלקת הכלכלית ומחלקת תרבות בעיר. 

   – מערכות פוטו וולטאיות

השיקה טורונטו בשותפות עם "טורונטו הידרו" )תאגיד החשמל העירוני( את תוכנית    2012בשנת  

FIT  פוטו בלוחות  העיר  בבעלות  מבנים  סולארייםוולט -שתצייד    2012ביולי    11תאריך  ב  .אים 

והשלב    2014. השלב הראשון בתוכנית הושלם ביוני  377אימצה מועצת העיר טורונטו את התוכנית 

מערכות גג סולאריות פועלות במתקני העיר, בהיקף    20, וכתוצאה מכך  2016השני הושלם בשנת  

ונים היא  בי התוכנית הראשמגה וואט על בסיס שנתי. המטרה של שני של  2.5קיבולי מותקן של  

מגה וואטחשמל, שווה ערך לשימוש    3,300טון ולייצר מעל    147  -הפחתה של פליטת גזי החממה בכ

מיליון    34  -משקי בית בסך הכל. בעשרים השנים האחרונות ייצרה העיר הכנסות של כ    280  -של כ  

 . 378דולר על ידי הזנת חשמל לרשת טורונטו 

את2013בשנת   השיקה  העיר  של  ,  הראשון  פוטוMicroFITתוכנית  השלב  לוחות  -שתתקין 

קיבלה מועצת    2013ביולי    16וולטאים סולאריים על בניינים קטנים יותר בבעלות העיר. בתאריך  

מ"ר ומעלה יותקנו   600העיר טורונטו החלטה כי כל הבניינים החדשים בבעלות העירייה בגודל של 

מצריכת    5%ארית ועוד( של לפחות  וטו וולטאית סולמערכות לייצור אנרגיה מתחדשת )מערכות פ

הבניין של  השנתית  הותקנו  379האנרגיה  כה  עד  כ  20.  וואט חשמל    200  -מערכות המייצרות  מגה 

בשנה, ומפחיתים כתשעה טון של פליטת גזי חממה מדי שנה. האנרגיה ממערכות אלה תוזן לרשת  

כ   של  הכנסות  תניב  הידרו,  טורונטו  של  במ  1,560,000-החשמל  לעיר  ותסייע    20שך  דולר  שנה 

מערכות פוטו וולטאיות    17בהגברת האבטחה של אספקת החשמל של טורונטו. בהמשך, יותקנו  

של   שייצרו  MicroFITנוספות  של     200,  הכנסות  יניבו  אלו  מערכות  בשנה.  חשמל  וואט  מגה 

במשך    1,160,000 לעיר  ס  $20  לוחות  להתקין  מתכננת  העירייה  בנוסף,  גגו שנה.  בכל  ת  ולאריים 

 .2040380החניונים הציבוריים במידת האפשר עד 
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, FITעל תחילת השלב השלישי של תוכנית    381קיבלה העירייה החלטה   2016באוקטובר    5בתאריך  

מערכות גג סולאריות במתקני העיר בהיקף קיבולי מתקן של    40  -שתביא להתקנתם של למעלה מ

  350שווה ערך לצריכה של    -ל בשנה  מגה וואט חשמ  7,800  -מגה וואט. מתקנים אלה יפיקו כ  6.0

 .382טון פליטת גזי חממה מדי שנה  353-ויורידו כ -משקי בית  

יוזמי המדיניות הם עיריית טורונטו בשיתוף פעולה עם תאגיד החשמל העירוני "טורונטו הידרו".  

התוכנ יעדי  את  התואמת  העירונית  התוכנית  ביעדי  לעמוד  בכדי  גובשה  המחוזית  המדיניות  ית 

 ינית. תוכניות המדיניות השונות הוצגו בתוכניות מפורטות ואושרו במועצת העיר. והמד

  – מערכות מים תרמו סולאריות

דו"ח    2007באוקטובר    19בתאריך   פרסם  טורונטו  עיריית  של  והאנרגיה  הסביבה  משרד 

נטו לקדם שימוש  "אסטרטגיית רכישת אנרגיה תרמית סולארית" בדו"ח זה הומלץ לעיריית טורו 

חברה   עם  להתקשר  הומלץ  העיריה.  בבנייני  השמש  אנרגיית  באמצעות  מים  חימום  במערכות 

בנייני העירייה. הומלץ על    20-שתפתח ותיישם מערכות חימום מים באמצעות אנרגיית השמש ב

של   טווח  ארוכת  הסולארי    20התקשרות  החימום  מערכות  את  ותתקין  תספק  החברה  שנים. 

ה  הבבניינים  בתמורה  לחברה נבחרים  יועבר  שיונפק  החשמל  על  בתאריך  383תשלום  לנובמבר    8. 

. 384אישרה מועצת העיר את המלצות דו"ח משרד הסביבה והאנרגיה והתוכנית יצאה לפועל   2007

נכון להיום, עיריית טורונטו משתמשת בקולטים תרמו סולאריים המשתמשים באנרגיית השמש  

 . 385ייה אתרים של העיר  16-לחימום מים ב

המ העירונית  יוזמי  התוכנית  ביעדי  לעמוד  בכדי  גובשה  המדיניות  טורונטו.  עיריית  הם  דיניות 

בתוכניות   הוצגו  השונות  המדיניות  תוכניות  והמדינית.  המחוזית  התוכנית  יעדי  את  התואמת 

 מפורטות ואושרו במועצת העיר.  

   – גז-ביו

ם יצרני ביוגז הגדולים  בעיר טורונטו ה  אתרי הטמנת הפסולת ומתקני העיבוד האורגני הקיימים

ביו לאגור  ניתן  אונטריו.  במחוז  לייצור  -ביותר  אורגנית  פסולת  עיבוד  או  פסולת  ממטמנת  גז 

" במטמנת  לדוגמא,  מתחדשת.  בערך  Keele Valley Landfillאנרגיה  קוט"ש    125,000,000" 
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בין   גז  מלכידת  כתוצאה  נוצר  חטי2018-ל  2014חשמל  לעכשיו,  נכון  ניהול .  שירותי  פסולת    בת 

 . 386מוצקה מיישמת את פרוייקט ייצור הגז הטבעי הראשון שלה 

לניצול   הזדמנויות  אחר  חיפשה  טורונטו  העיר  של  הפסולת  ניהול  שירותי  חטיבת  השנים  במהלך 

פרוייקט   זה.  מגז  הירוקה  האנרגיה  פוטנציאל  של  ויעיל  )   –נכון  מתחדש  טבעי   Renewableגז 

Natural Gas - RNG)   על בעדיפות  חדשות  הוא  טכנולוגיות  אחר  לחפש  יש  כי  והוחלט  יונה 

ל   שלו  והטמנה  הביוגז  חברת  RNG  -לשדרוג  עם  פעולה  בשיתוף  עובדת  העירייה   .Enbridge  

שנים. מטרת    15למשך    Dufferin Organics Processing Facility  -לפתיחת ותחזוקת  מתקן  

ונעות בסופו של דבר באמצעות  יות איסוף זבל מהפרויקט היא שימוש ב"מעגל מחזורי" בו משא 

בינלאומית   ברמה  להיות מובילה  יוביל את העיר  זה  האנרגיה המופקת מהזבל שאספו. פרוייקט 

 . 387באיסוף, ניהול והפקת אנרגיה מפסולת מוצקה 

לשימוש בגז הטבעי המתחדש שיופק    388מועצת העיר אישרה אסטרטגיה  2020ביולי    28בתאריך  

יר לצורך תדלוק רכבי העירייה וחימום בנייני העירייה. פרוייקט  וד אורגני של העבמתקנים לעיב 

זה הוא מהראשונים מסוגו בקנדה ובצפון אמריקה, מה שיאפשר לעיר להפחית באופן משמעותי  

  3.3  –יפיק כ    Dufferinאת פליטת גזי החממה שלה. ההערכות הנוכחיות מצביעות על כך שמתקן  

 . 389בשנה  RNGמיליון קוב 

יות הם עיריית טורונטו. הפרויקט תומך באסטרטגיית ניהול הפסולת לטווח הארוך  יוזמי המדינ 

של העיר ומקדם את העיר לקראת כלכלה מעגלית באמצעות שימוש ב"מעגל מחזורי". הפרויקט  

 ( לעמידה ביעדי המחוז והמדינה. TransformTOתומך במטרות תוכניות העיר )
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 אוסטרליה 

חתוא בשנת  סטרליה  הסכם    2015מה  העולמי על  בשנת  ו  390פריז  אוסטרליה  ממשלת    2019כבר 

לשנת   שקבעה  ביעד  מתחדשת    55,093וייצרה    2020עמדה  מאנרגיה  חשמל  של  שעה  וואט  ג'יגה 

ייצור חשמל    40%יעד חדש של  , מה שהביא לקביעת  מכלל החשמל שמיוצר במדינה  24%המהווה  

 . 3020391מאנרגיה מתחדשת עד לשנת 

ה2019באוקטובר   האלקטרונית  ,  העצומה  אוסטרליהוגשה  בתולדות  ביותר  אשר  הגדולה   ,

ב   חירום    400,000  –הסתיימה  מצב  על  להכריז  אוסטרליה  לממשלת  הציבור  קרא  בה  חתימות, 

  . 392לאומי באקלים 

 (NSWס החדשה ) דרום וויל

ה  ייכת העיר סידני, קבע( באוסטרליה אליה משתNSW, ממשלת דרום ווילס החדשה )2013בשנת  

אנרגיה מתחדשת עד לשנת    20%יעד דומה ליעד הלאומי של ממשלת אוסטרליה להגיע לייצור של  

מטרות    3, תוך שיתוף של הערים ותעשיית האנרגיה המתחדשת. במסגרת יעדים אלו נקבעו  2020

בניית תמיכה מ עידוד השקעות באנרגיות מתחדשות,  הקהילה  עיקריות שחולקו למספר צעדים: 

מתחדשות, מחקר  באשר לאנרגיה מתחדשת, הגדלת השימוש בטכנולוגיות חדשניות של אנרגיות  

 .393ופיתוח 

האנרגיה   תעשיית  של  בפרויקטים  חלקי  ומימון  בתקצוב  השתתפה  החדשה  ווייס  דרום  ממשלת 

 .394מיליון דולר   10נת להגיע אל היעד שקבעה, שהסתכם בסכום מוערך של המתחדשת על מ

 סידני 

שהמדיניות  רי עי בחרה  החדשה  ווילס  דרום  ולממשלת  אוסטרליה  למדינת  בדומה  סידני  ית 

פריז  להסכמי  בהתאם  תהיה  שלה  בשנת  395הסביבתית  תוכנית    2017.  סידני  עיריית  פרסמה 

לשנים   ל  2016-2021אסטרטגית  לפעול  באמצעות  בכדי  פחמן  פליטת  יד  על  אוויר  זיהום  צמצום 
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ב מתחדשת  באנרגיה  ושימוש  בתוכנית  ייצור  המרכזי  היעד  פחמן".  מופחתת  "עיר  להיות  מטרה 

מצריכת החשמל בעיר תגיע מאנרגיה מתחדשת אשר תביא להפחתה של    50%  2021הוא שעד יוני  

גזי חממה. בהמשך, השאיפה היא שעד שנת    40%-כ -תהיה הפחתה של כ  2030בהפחתת פליטת 

הציבור, גובש  ית פורסמה להערות  . התוכנית האסטרטג2050396בפליטת הגז ואפס פליטה עד    70%

צוות מומחים שייתן את הערותיו לתוכנית, העירייה בחרה באופן רנדומלי תושבים מהעיר אשר  

שבים באשר  להם תוצג התוכנית והם יוכלו לתת את הערותיהם, וכן גם נפתח סקר אינטרנטי לתו

 . S125908.008  397מס' בישיבת מועצה  2017גרסתה הסופית של התוכנית אושרה במרץ . לתוכנית

מס'   מועצה  ביוני    X005020.002בישיבת  חסות    2017שהתקיימה  מתן  בקשות  שלוש  אושרו 

ניתן    2016-2021לתוכנית   המימון  סביבתיים.  שינויים  המקדמות  רווחת  כוונת  ללא  עמותות  של 

 .    398עבור קמפיין מודעות ציבורית, פרוייקט תבניות התייעלות ועוד 

המתמכת  2019ליוני    24ב מההסלמה  הכריז  וצאה  העולמי,  האקלים  שינויי  של  וההשלכות  שכת 

סביבתי   קיימות  מרכז  הקמת  על  הוחלט  זו  מהכרזה  כחלק  חירום,  מצב  על  סידני  עיריית  ראש 

נזקים,  לתושבים ועסקים בעיר בו יוכלו התושבים ללמוד על האפשרויות הקיימות לפעול לצמצום  

.  399למאמץ   זרחיה, מרכז זה העביר בקשה לציבור להירתםלפעול ולהשפיע לטובת עתיד העיר וא

באותה   סידני.  העיר  במועצת  החלטה  שעברה  לאחר  באה  החירום  מצב  על  העיר  ראש  הכרזת 

( המקומית  והממשלה  אוסטרליה  לממשלת  העיר  מועצת  קראה  בהתאם  NSWישיבה  לפעול   )

ל מועצת סידני  לטה ש . ההח400ת מתאימה לכך שתסייע בעמידה ביעדים להסכם פריז ולהקים רשו 

 . 2020אושררה שוב בתחילת שנת  

אשר  2019באוקטובר   אוסטרליה,  בתולדות  ביותר  הגדולה  האלקטרונית  העצומה  הוגשה   ,

ב   חירום    400,000  –הסתיימה  מצב  על  להכריז  אוסטרליה  לממשלת  הציבור  קרא  בה  חתימות, 

 .  401לאומי באקלים 

כות,  כולל תאורת רחוב, ברי  –מהחשמל הציבורי    100%עיריית סידני הגיעה למצב בו    2020שנת  ב

מגרשי ספורט, בנייני עירייה, מבני ציבור ומחסנים ציבוריים מופעלים מחשמל שמיוצר באנרגיה  

ו  75%מתחדשת.   רוח  טורבינת  ידי  על  ייווצר  פאנלים    25%-מהחשמל  ידי  על  ייווצר  מהחשמל 
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חמה במצב חירום האקלים ויפחית את  שינוי זה מעבר להיותו תורם משמעותית למל  סולאריים.

ה בכפליטת  בשנה    20,000  -פחמן  דולר  מיליון  חצי  עד  לעירייה  לחסוך  צפוי  גם  הוא  בשנה  טון 

ב  10במהלך   הפחמן  הפחתת  זמן  את  ולקצר  הבאות  משנת    6-השנים  .  2024לשנת    2030שנים 

 . Flow Flower402יון דולרים עם ספקית האנרגיה מיל  60מדובר בהסכם בשווי של 

למצב    2020לפברואר    10בתאריך   חירום  "תגובת  בנושא  החלטות  העיר  מועצת  קיבלה 

מספר   במצב  X018592האקלים"בהחלטה  במלחמה  החיוביות  המגמות  את  ציינה  המועצה   .

מיוני   האקלימי  החירום  מצב  מהכרזת  כתוצאה  תגובה  תוכנית  על  והכריזה  .  2019האקלים 

יעד  יעדים לפי העקרונ  10בתוכנית פורטו   ב   –  1ות הבאים:  מצה החירום  קביעת סדרי עדיפויות 

יעד   הפחתת פחמן בשירותים    –  2האקלימי, אסטרטגיות פעולה, פרוייקטים ואספקת שירותים. 

ייעול תהליכי ממשל להקלה    –  4הקמת צוות פעולה לנושאי קיימות. יעד     -3ובנכסי העירייה. יעד  

יעד   משמעותיות.  אקלים  פעולות  ביעדשינו   –  5על  לעמוד  בכדי  והבניה  התכנון  במערכות  י  י 

יעד   השונות.  יעד    –  6התוכניות  האקלים.  למשבר  הציבור  יחסי  והטמעת  תמיכה     -  7פיתוח 

תמיכה ועזרה לקהילה לשימוש במוצרי אנרגיה    –  8בקהילה לעידוד פעולות לטיפול במשבר. יעד  

יעד   הפועלי  –  9ירוקה.  הבניינים  מספר  של  משמעותית  עשר  הגדלה  תוך  נטו  ירוקה  באנרגיה  ם 

יעד   שיתוף פעולה ומשאבים עם מועצות אחרות בכדי להביא לשינוי מדיניות פדרלי    –  10שנים. 

 .403ומעבר לכלכלת אפס פחמן 

   – מערכות פוטו וולטאיות וטורבינות רוח

תוכנית   ממטרות  שלפחות    2016-2021אחת  היא  סידני  עיריית  יהיה    15%של  האנרגיה  מייצור 

להג באמצ כדי  מתחדשת.  אנרגיה  כי  עות  העירייה  הגדירה  זה,  ליעד  יגיעו    5%יע  היעד  מתוך 

העירייה.    40מהתקנת   בנכסי  סולריות  ל מערכות  בנוסף  המותק  28-זאת  סולריים  נים  לוחות 

 . 404במיקומים שונים בנכסים בבעלות העירייה עוד טרם אישור התוכנית 

 

הותקנו לוחות  ר על ידי אנרגיה מתחדשת,  צ מיו  מחשמל הציבורי  100%במסגרת המעבר למצב בו  

על   לפוטנצ   43סולאריים  מגיעים  יחד  אשר  ציבור  כימבני  של  ייצור  המספק    1.88-אל  וואט  מגה 

שנים לייצור אנרגיה    10.  סידני מנהלת משא ומתן להסכם בן  405בתי אב   150-צריכה מוערכת של כ 
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סולא חוות  עם  רוח  וטורבינות  סולאריים  לוחות  פרטיות  באמצעות  טורבינות  וחוות  ריות 

 . 406ג'יגה וואט לערך 29-וקהילתיות עם פוטנציאל ייצור של כ

ידי    2020התקדמות התוכנית בפרסמה העירייה ביוני  בדוח   פועלים על  צוין כי כל מוסדות העיר 

קיץ   עד  וכי  סולריים  לוחות  באמצעות  המופק  עצמי  אנרגיה  הרכוש    2020ייצור  חשמל  כל  גם 

 . 407ה מופק מאנרגיה מתחדשת בלבד העירייה יהי

 

באנרגיה המופקת   לתושביה, להשתמש  מציע  סידני,  עיריית  פכיום,  של  סולאריים  נ אמחוות  לים 

לים סולאריים על גג המבנה. חלק  נאלהתקין פ   לו התכנותלמגורים ולעסקים, במיוחד למי שאין  

לשימוש באנרגיה  רו  עב  Atlasianוחברת התוכנה    Starbuksמהעסקים כדוגמת רשת בתי הקפה  

מי כחלק  מתחדשת.     RE100  הגלובליתוזמה  ירוקה  באנרגיה  השימוש  את  להאיץ  שמטרתה 

פ  בהתקנת  שמעוניינים  לתושבים  מציעה  גם  הגגות,  אנהעירייה  על  סולאריים  של לים  רשימה 

 . 408חברות פרטיות שאושרו על ידי העירייה ומבצעות עבודות אלו 

 

מעב לבצע  הציבור  את  לעודד  מתחדשת  בכדי  מאנרגיה  חשמל  לצריכת  את  ר  העירייה  השיקה 

הנדרש   המקיף  המידע  כל  את  המכיל  אינטרנט  אתר  שהוא  מתחדשת"  לאנרגיה  העזרה  "מרכז 

למשתמש המתחיל, החל מהסכמי רכישת אנרגיה ועד ליווי בתהליך הביורוקרטיה בהתקנת לוחות  

 .409ט וזמין לאזרח הפשוטמעבר לאנרגיה מתחדשת באופן פשוסולריים במטרה להנגיש את ה

 

    – גז-ביו

מכלל פליטת גזי החממה של    8%-טון אשפה מידי יום ותורם כ  5,500-אזור סידני מייצר יותר מ

יותר מ יותר מ  69%-העיר.  עדיין  עדיין מגיע למזבלות    2,000-מהפסולת מופנה למחזור אבל  טון 

זור. חלק מהאסטרטגיה להגיע  מהפסולת תעבור למח  90%-כ  2030מידי יום. מטרת העל היא שעד  

בטכנולוגיות  ל שימוש  לעשות  העיר  על  כך  לשם  אנרגיה.  ליצור  בפסולת  השימוש  הוא  זה  יעד 

אין בסידני מרכז טיפול להמרת פסולת לאנרגיה והעירייה    2017-החדשות הקיימות בשוק. נכון ל 

 . 410א מדגישה כי תפנה לתעשייה לשיתוף פעולה בנוש
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נראה כי ישנה  על התק  2020דני ביוני  בדוח שפרסמה עיריית סי דמות תוכנית האקלים של העיר 

ובמספרים;   ציבוריים  ממקומות  פסולת  במחזור  -ב  42%לעומת    2019/2020-ב  46%עלייה 

. גם בנכסי העירייה  2021מחזור פסולת עד    50%ובכך מתקרבת העיר ליעד הביניים של    2018/2019

במחזורניתן   יותר  גבוה  ואף  עליה    -  ב   33%לעומת    2019/2020-ב   44%פסולת;    לראות 

2018/2019411 .  

   ותחבורה רכבים ירוקים

באוסטרליה חממה  גזי  בפליטת  בגודלו  השלישי  הגורם  את  מהווה  כולו  התחבורה  האחראי    ענף 

ביותר  17%-לכ הגבוה  הצמיחה  ושיעור  המזהמים  פליטת  מהוות  .  מכלל  מכוניות  זה,  ענף  מתוך 

י ענף זה  המדינה ואחראיות לכמחצית מכלל פליטות המזהמים על יד   מקור הזיהום העיקרי בערי

 .412באוסטרליה 

ולהלן חלק מהתוצאות המ בנושא שינויי האקלים  גלובלית מובילה  עיר  רכזיות של  סידני מהווה 

ותוכנית הפעולה   כלי רכב 2016-201האסטרטגיה הסביבתית  פיתוח מדיניות המקדמת צריכת    :

איכ בעיר, שיפור  וטכנולוגיה חדשה  חשמליים  ביקוש לאנרגיה מתחדשת  יצירת  בעיר,  ות האוויר 

נקיים  ברכבים  ותמיכה  רכישה  לרכבים    .413באמצעות  מעבר  הכולל  התוכנית  ביעדי  עמידה 

בפליטת    4%-מעבר להעדפת ניידות באופניים או רגלית צפויים להביא להפחתה של כחשמליים ו 

 . 414המזהמים מענף זה 

כלי הרכב בבעלות העירייה לרכבים חשמליים,  דני ביצעה החלפה של  עיריית סי  2010בשנת  כבר  

בתחום   לחידושים  ממתינה  היא  כי  העירייה  הודיעה  ובנוסף  משאיות  וגם  פרטיים  רכבים  גם 

בים החשמליים בכדי להחליף את כל צי משאיות הזבל בעיר למשאיות חשמליות. באמצעות  ברכ

בין    26%  –ידני את פליטת הפחמן של הצי שלה    החלפת צי הרכבים של העירייה הפחיתה העיר ס 

 . 2021415פליטת פחמן של הצי עד יוני  0%  –והיעד הוא הפחתה ל  2014-2010השנים 
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האוטובוסים שברשותה לאוטובוסים    8000החליטה להחליף את כל צי    NSWממשלת    2020בשנת  

פחמן  0%עם    חשמליים  על    מה ,  פליטת  הרעששישפיע  זיהו  הפחתת  האוויר  והפחתת  בסידני  ם 

 . 416עצמה 

שנת   שעד  היא  שההערכה  החשמליים    2040מכיוון  הרכבים  החלה    55%יהוו  עיריית  מהרכבים, 

פריסת   סידני  של  החסמים  להסרת  האפשרויות  את  טעינה    תשתית   לבדוק  לרכבים  נקודות 

 .417שתאפשר שימוש נרחב בהם חשמליים ברכבי העיר 

בנושא הסרת מחסומים בכדי לאפשר    S129262'  התקיימה ישיבת מועצה מס  2020בדצמבר    14-ב

באמצעותן ניתן יהיה  כניסת רכבים חשמליים נוספים לעיר. בישיבה הוחלט כי יש לחקור דרכים  

יותר   מהיר  מעבר  יאפשרו  חשמלים  לרכבים  הטעינה  תשתיות  נגישות  מחסום  על  להתגבר 

המש הזדמנויות  לזיהוי  לפעול  יש  כי  הוחלט  בנוסף,  נקייה.  חשמלי  לתחבורה  רכב  טעינת  לבות 

ציבוריים.   וחניונים  העירייה  בבעלות  במחסנים  למשל  בעיר,  קיימת  התבקשו  בתשתית  כן,  כמו 

נויים בתכנון העירוני באופן שיעודד התקנת תשתית טעינה בכל פיתוח חדש בעיר וזיהוי וייעול  שי

המליצה הוועדה    תהליכי אישור תכנון התקנת תשתית טעינה במבנים קיימים. בכדי לעשות זאת,

לשתף פעולה עם חברות גדולות בענף כדי לחקור דרכים למעבר צי רכב גדול לרכבים חשמליים וכן  

כמו כן, לזהות אלו הזדמנויות  ת תמריצים לעסקים ותושבים לביצוע המעבר לרכב חשמלי.   לזהו

מליים.  ממשלתיות קיימות עומדות לרשות העירייה לתמוך בתשתית טעינה ציבורית לרכבים חש

של   והדרכים  התחבורה  לשר  לכתוב  העיר  ראש  התבקש  צי    לתעדף  NSWבישיבה  פריסת  את 

האוטובוסים החשמלי הראשון עבור כל קווי האוטובוסים הנכנסים לאזור השלטון המקומי של  

 .418סידני 

רגלית על ידי יצירת סביבה מתאימה ותשתיות  ובהליכה    מעודדת שימוש באופניים  עיריית סידני

לכך מתאימ שעד    .419ות  הם  התוכנית  בשעו   33%  2030יעדי  העבודה  למקום  העומס  מהניידות  ת 

 . 420מכלל הנסיעות בעיר יהיו באופניים  10%-תעשה רגלית וכ 
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אלף    66-בה עושים שימוש כ(,  Car Sharing" )רכבים שיתופיים"עיריית סידני מעודדת שימוש ב

מקומות חנייה ברחבי העיר לרכבים    850  הקצתה כדי לעודד את השימוש, העירייה  מתושבי סידני.  

שעד    .421שיתופיים  הם  התוכנים  נסיעות    30%  2030יעדי  מרשת  חלק  יהיו  העיר  מתושבי 

 . 422שיתופיות 
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 ארה"ב 

חתמה ממשלת ארצות הברית תחת ממשל הנשיא דאז ברק אובמה על הסכם    2016בספטמבר    3-ב

הסכם זה, התחייבה ארצות הברית לפעול באופן אקטיבי  חת  . ת423פריז של האומות המאוחדות

ע הסכם פריז מסגרת גלובלית עמידה לטווח  למלחמה נגד שינויי האקלים. כחלק מפעילות זו, קב

ארוך לצמצום פליטת גזי החממה העולמית. לראשונה, כל המדינות מתחייבות להציב יעדי אקלים  

ולדווח   לאומית  קבועים  ושאפתניים,  ביקורת  רצופים  כלפיהם באמצעות תהליך  על התקדמותם 

עליית הטמפרטורה העולמית    קפדני ומתוקנן. בהסכם התחייבה ארצות הברית לפעול לשמירה על

. בנוסף, תחת הסכם זה התחייבה ארצות הברית לפרסם  1.5מעלות צלזיוס ואף לכיוון    2-מתחת ל

 . 2020424 -את יעדיה כל חמש שנים החל מ 

רית תחת ממשלו של הנשיא דאז דונלד טראמפ הודיעה על  ממשלת ארצות הב  2019בנובמבר    4ב

הודיעה ממשלת    2021בינואר    20-. ב2020426בנובמבר    4-שנכנסה לתוקף ב  425פרישה מהסכם פריז 

מטרותיו   להסכם,  המחודשת  התחייבותה  על  ביידן  ג'ו  הנבחר  הנשיא  תחת  הברית  ארצות 

 .427ויעדיו 

מאנרגיה    2018בשנת   חשמל  על  ייצור  עמדה  בארה"ב  האנרגיה  מ  17.5%מתחדשת  צריכת  כלל 

 . 18.19%428על   2019במדינה ובשנת  

 מדינת ניו יורק 

חתמו  כחל הסכם  יעדי  לקידום  המדינה  מפעילות  "אמנת    117ק  על  הברית  בארצות  עיר  ראשי 

ראשי הערים" שביססה פלטפורמה לבחינת פעולות קולקטיביות באמצעות יצירת סטנדרט מדידה  

טת גזי חממה וסיכון שינוי האקלים ועדכון קבוע על הפעולות והמאמצים הננקטים בנושא.  של פלי

באוקטובר   הסכם    2015בנוסף,  על  הברית  בארצות  רבות  מדינות    Under-2 MOUחתמו 

החממה   גזי  פליטת  להפחתת  לפעול  התחייבות  לרמות    80-95%במסגרתו  לשתף  1990מתחת   ,

לפעול מדעיים,  ומחקרים  האוויר    טכנולוגיה  איכות  שיפור  הירוקים,  הרכבים  אחוז  להגדלת 

 . 430. בין החותמות מדינת ניו יורק 429ילות ולהעריך את השפעות הצפויות של שינויי האקלים על קה 
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במדינת ניו יורק עליו חתום מושל ניו יורק, אנדרו קוומו,    S.6599431נחקק חוק חדש    2019בשנת  

  20רגיית המדינה באמצעות אנרגיה מתחדשת תוך  מאנ  100%ייצור    –הקובע יעד שאפתני ביותר  

של   יעד  דורש  אנרג   70%שנה.  החוק  החשמל באמצעות  לשנת    יהמייצור  עד  ו2030מתחדשת   ,-

בעוד בשנת    2040עד    100% כ  2018זאת  על   -ייצור החשמל של המדינה מאנרגיה מתחדשת עמד 

גג,  26% כל  על  סולאריים  פאנלים  הקמת  באמצעות  אפשרי  זה  יעד  בשטחים  .  רוח  טורבינות 

ועוד  חשמלית  תחבורה  עידוד  החופים,  לאורך  במים  לשנת  432פתוחים  נכון  חש  2020.  מל  ייצור 

על   רוח ושמש עומדת  דורש החוק  28.1%433מאנרגיה מתחדשת באמצעות אנרגיית מים,  בנוסף   .

גזי חממה של   ל  2050434עד    85%הפחתה בפליטת    שוות ערך  8%-הושגה ירידה של כ  2018-ונכון 

ה. ניכר כי ישנה עליה בעשור האחרון בהיקף ייצור  מיליון רכבים מכבישי המדינ  5-לסילוק יותר מ

. בנוסף, ישנה  2018-מגה וואט ב  329-ל  2010-מגה וואט ב  26.5-וחות סולריים שעלה מ החשמל מל

 .3,300435  -כ  2018-עמדות וב 400היו   2011-עלייה במספר עמדות הטעינה במדינה כאשר ב

 י רק סיטניו יו

  1182התקבלה החלטת מדיניות מס'    2018בישיבת מועצה של העיר ניו יורק שנערכה באוקטובר  

ה לזיהוי שטחים  בנושא  חוק מקומי להתאמת הקוד המנהלי של העיר בכל הנוגע  צורך בחקיקת 

פוטנציאל   ולהערכת  מתחדשת  אנרגיה  לפיתוח  להתאים  עשויים  אשר  העירייה  בבעלות  פנויים 

 .436גיה באתרים אלו ייצור האנר

ב  מועצה  מס'    2018-בישיבת  מדיניות  החלטת  מקומי    C-1253התקבלה  חוק  חקיקת  בנושא 

עד  להתאמ חממה  גזי  הנוגע להתחייבות להפחתת  בכל  העיר  של  הקוד המנהלי  בישיבה  2050ת   .

בפליטת גזי חממה בכלל     40%. הפחתה של לפחות  1התקבלו היעדים בהם נדרשת העיר לעמוד:  

  50%-ו   2025עד    40%   -. הפחתת פליטת גזי חממה ממבני עירייה  2.  2050עד    80%-ו  2030ד  העיר ע
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. בנוסף,  2050עד    80%-ו  2030עד    40%  –ת פליטה ממבני הדיור הציבורי בעיר  . הפחת3.  2030עד  

הוגדרו יעדים פרטניים נוספים לכל תחום, הוצגו הגדרות למונחים השונים והוחלט על הפעולות  

שגו היעדים, למשל, הקמת המשרד להתייעלות אנרגטית של מבנים שאחראי על הטמעת  דרכן יו

 .  437פיקוח על התייעלות אנרגטית של מבנים וכדומה   טכנולוגיות אנרגיה מחדשת,

יורק סיטי, דה בלאזיו בשנת   , על השקת  2019החלטה זו היוותה בסיס להכרזת ראש עיריית ניו 

נועOneNYC 2050תוכנית   תוכנית  לה,  השואפת  של  זת  להפחתה  יורק  ניו  העיר  את    40%ביא 

לשנת   עד  גז  ייצור    2030פליטות  של  לשנת     אנרגיה  100%ולמצב  עד  והתאמת    2050מתחדשת 

מפליטות גזי החממה.   12%בעיר ניו יורק יש הפחתה של   2019יעדיה ליעדי הסכם פריז. נכון לשנת 

 . 438מיליון דולר   14-העירייה העריכה את עלות השקעתה בתוכנית בכ

ב העיר  מועצת  של  בישיבה  אושרו  התוכנית  תחת    2019439באפריל    18-חוקי  חוקים   Theסט 
440e Mobilization ActClimat    בנושא התחייבות להפחתה בפליטת גזי    2019/97וביניהם; חוק

בנושא הקמת תוכניות מימון לבעלי מבנים המעוניינים להקים    2019/096, חוק  2050441חממה עד  

והתייעלות אנרגטית מערכ ייצור אנרגיה מתחדשת או למטרת שיפור  בנושא    2019/95, חוק  442ות 

 ועוד.   443ייעול אנרגטי של מבנים   הקמת מדרג לבחינת רמת

ב  היא  גם  שהתקיימה  בישיבה  מס'    2019-בנוסף,  מדיניות  החלטת  ההנחיה    1400התקבלה  ובה 

נולוגיות אנרגיות מתחדשות. חברי  לחקיקת חוק מקומי אשר יחייב הקמת דירקטוריון בנושא טכ

וך או מעל מבני העיר.  הדירקטוריון יציעו ויעודדו הטמעת תכניות פיילוט של אנרגיה מתחדשת בת

חברי הדירקטוריון יהיו נציגי ארגונים מכל תחומי התעשייה )סולארי, טורבינות וכו'( וכל ארגון  

לפי הדירקטוריון  תפקידי  מתחדשת.  לאנרגיה  למעבר  הם:    המחויב  המדיניות  זיהוי  1החלטת   .

. בחינת מקומות  3.  . בחינת מחקרים קיימים על אותן טכנולוגיות2טכנולוגיות אנרגיה מתחדשת.  

אלו.   טכנולוגיות  להטמיע  ניתן  אחרים  4בהם  במקומות  הוטמעו  אם  האפקטיביות    –.  הצגת 
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בהם.   שהוטמעו  ר5במקומות  בבניין,  ליישום  כמתאימה  שזוהתה  טכנולוגיה  העיר  .  ראש  שאי 

 .444להמליץ על תוכנית פיילוט להטמעת הטכנולוגיה היכן שניתן 

   – ות רוח אורבניותמערכות פוטו וולטאיות וטורבינ

כחלק מפעילות לעמידה ביעדי התוכנית, נקבע כחלק מסט החוקים שנחקקו והוזכרו לעיל כי עד  

מה שלהם, שכן בנייני העיר  על מרבית מבנייני העיר להפחית בחצי את פליטת גזי החמ  2024שנת  

נכון ל  70%אחראים לכמעט   גזי החממה של העיר  גגות  . כמו כן, מחייב הח2017-מפליטת  וק כי 

בניינים חדשים וקטנים צריכים להיות מכוסים צמחים, פאנלים סולריים וטורבינות רוח קטנות  

 . 445או שילוב של שלושתם 

שדות הגז והדלק בעיר והחלפתם    24של    2021בנוסף, החוק מחייב את העירייה לערוך בדיקה עד  

 . 446ות אנרגיה מתחדשת במקור

  2018וכך בישיבת מועצה בשנת   2050משפטית ליישום יעדי עוד קודם לכן החלו בהכנת התשתית ה

ובה הוחלט כי יש לחוקק חוק מקומי לתיקון קוד המבנים של העיר    A-276התקבל החלטה מס'  

שגג לדרישה  הנוגע  בכל  יורק  סולריים.  ניו  לוחות  או  בצמחיה  חלקית  יכוסו  מסוימים  מבנים  ות 

גג בניין בשטח שאינו עולה   קומות    5מטר מרובע או במקרה של מבנים בעלי    18.5על  הוחלט כי 

של   גג  שטח  עם  בהיקף    9.2ופחות  אחת  סולארית  מערכת  לפחות  עם  יצוידו  ופחות  מרובע  מטר 

לפחות   של  נקבע    4ייצור  בנוסף,  וואט.  עמידה  קילו  תבחן  הדיור  ופיתוח  לשימור  המחלקה  כי 

ישירה   הינה  שלהם  הבעלים  שהכנסת  למבנים  בהתייחס  זו  בבניין  בהחלטה  המגורים  לתפוסת 

ידי   על  ישיר  תשלום  או  ממס  פטור  מענק,  הלוואה,  למתן  אפשרות  תיבחן  במקרה  הרלוונטי. 

מקומי  ממשלתי  גוף  או  מד447המדינה  החלטת  התקבלה  השנה  אותה  בהמשך  מס'  .  נוספת  יניות 

1032-A  ובה פרמטרים מדויקים יותר למבנים הנדרשים לעמוד בהנחיה להסבת חלק מגג הבניין  

 . 448וולטאית, צמחיה ירוקה או שילוב של השנים -למערכת פוטו

מדיניות    2019-ב החלטת  הקוד    A-1317449נקבעה  להתאמת  מקומי  חוק  יחוקק  כי  נקבע  ובה 

ניו העיר  של  המבנים  וקוד  כך    המנהלי  גדולות  רוח  טורבינות  המייצרות  לרעש  הנוגע  בכל  יורק  
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רעש רמת  יעבור  מ   שלא  יותר  הרעש    5db  -של  בעלי  מעל  כי  נקבע  בנוסף,  הקיים.  הסביבתי 

סעיף    יורק  ניו  העיר  של  בקוד המבנים  לנקבע  אותן בהתאם  לתחזק  גדולות מחוייבים  טורבינות 

העיצוב3114.2450 דרישות  את  מפרט  הקוד  בנוסף,  הטכניי  .  והמאפיינים  גדולה  טורבינה  ם  של 

 .2019451בשנת   98הנדרשים ממנה. החלטות אלו חוקקו בחוק מקומי מס'  

   –רכבים ירוקים 

. בנוסף קבעה כי  452מרכבי העירייה לחשמליים  4,000-תחליף כ  2025עיריית ניו יורק קבעה כי עד  

האו  2040עד   תלמידיםוכל  להסעות  המשמשים  האוטובוסים  כל  הציבוריים  יעברו  טובוסים 

ה ירוקה  מיליון דולר ליוזמות שיקדמו אנרגי  5הציעה העירייה    2018-. ב453למופעלים על ידי חשמל 

  30,000השנים. מתוך    10מיליארד דולר ליוזמה בת    5.3בעיר בתחום התחבורה מתוך תקציב של  

 .   454הם רכבים ירוקים   1,500-רכבים בניו יורק כ

ח לאוטובוסים  למעבר  התק ההחלטה  תלמידים  בהסעות  בפברואר  שמליים  מועצה  בישיבת  בלה 

ומי לתיקון הקוד המנהלי של העיר ניו  קובעת כי יש לחוקק חוק מק  455455. החלטה מספר  2018

יורק בכל הנוגע למגבלת גיל אוטובוסים המשמשים להסעות תלמידים והחלפת אלו לאוטובוסים  

רכבי הסעות התלמידים בעיר יהיו רכבים    כל  2040בספטמבר    1-חשמליים. בהחלטה נקבע שעד ה

 "נקיים" בלבד. 

ת מועצת העיר בה נקרא המחוקק במדינת  בישיב   200התקבלה החלטת מדיניות מס'    2018ביולי  

בשיתוף   חשמליים  באוטובוסים  תלמידים  הסעות  תוכנית  להקמת  חקיקה  על  להורות  יורק  ניו 

מס'  456העובדים החלטה  התקבלה  זו  בישיבה  בנוסף,  יורק    120.   ניו  בעיר  החינוך  מחלקת  שעל 
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ו פיילוט להקמת חברת אוטובוסים חשמליים בלפתח  בעלות משותפת של  להוציא לפועל תוכנית 

 .2018457עובדים והורים שתספק שירותי תחבורה לבתי הספר וחזרה לילדי העיר החל מספטמבר 

מדיניות   החלטת  התקבלה  השנה  באותה  שנערכה  נוספת  הנוג  993בישיבה  חוק  בכל  לחקיקת  ע 

ם על ידי העירייה. בהחלטה נקבע  פליטת מזהמי  0%מקומי בנושא רכישת משאיות כבדות בעלות  

יהיו בעלות    2019לדצמבר    31-החל מה  כי ידי העירייה  על  יושכרו    0%כל המשאיות שירכשו או 

ה עד  כי  הוחלט  עוד  מזהמים.  בבעלות    15%לפחות    1.1.2025-פליטת  הכבדים  הרכבים  מכל 

 . 30%458לפחות  2030ייה יהיו רכבים "נקיים" ועד  העיר

בינואר   שנערכה  מועצה  מדיניו  2018בישיבת  החלטת  מקומי    264ת  התקבלה  חוק  תיקון  בנושא 

יורק בכל הנוגע להתקנת מערכות סולאריות בחניוני בעיר.   ניו  להתאמת הקוד המנהלי של העיר 

העירייה או מנוהלים על ידה שבהם נמצא  בהחלטה נקבע כי תוך שנתיים יותקנו בחניונים בבעלות  

לשימוש העיר. בנוסף, בכל  כי התועלת עולה על עלות ההתקנה, מערכות סולריות לייצור אנרגיה  

. באותה ישיבה התקבלה  459חניון בו יותקנו מערכות אלו יותקנו נקודות הטענה לרכבים חשמליים 

י של העיר ניו יורק בכל הנוגע  בנושא תיקון חוק מקומי להתאמת הקוד המנהל   299החלטה מס'  

וזים מהמוניות  אח   9לטה נקבע כי לפחות  להפחתת פליטת מזהמים ממונית ורכבים שכורים. בהח 

. 460החדשות הנרשמות נדרשות להיות חשמליות, מונעות על ידי גז טבעי או היברידיות חשמליות 

הקוד המנהלי של  בנושא תיקון חוק מקומי להתאמת    294בנוסף, התקבלה בישיבה החלטה מס'  

העירי  בבעלות  ברכבים  מזהים  פליטת  להפחתת  בהתייחס  העירייה  העיר  כי  נקבע  בהחלטה  יה. 

אחוזים מכלי הרכב בבעלות העירייה שאינם מונעים    20יע תכנית פיילוט בה בהתחלה יכללו  תטמ

 .461באמצעות חשמל בלבד ובהם יותקנו צינורות אשר מצמצמים את פליטת המזהמים
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  –וח טורבינות ר

תמכה מועצת העיר ניו יורק בהחלטתו של ראש העירייה להתחייבות לפיתוח פרוייקטים    2018-ב

חו העיר להקמת  של  הטריטוריאליים  המים  בשטחי  גדולות  רוח  טורבינות  ב462ות  וכך,   .-2018  

באורך   ברצועה  בים  רוח  טורבינות  חוות  לבניית  בעבודה  החלה  נורווגית  מול    1,609חברה  מטר 

מיליון קילו וואט היכול לספק חשמל לכמיליון    1.5לונג איילנד בעלת פוטנציאל לייצור  חופה של  

 . 463בתי אב 

מה  באנרגיה  כחלק  השימוש  והרחבת  חממה  גזי  לפליטת  יורק  ניו  מדינת  ביעדי  לעמידה  פעילות 

עד   וכי  יורק  ניו  מדינת  חופי  לאורך  אנרגיה   לייצור  טורבינות  חוות  תוקם  כי  הוחלט  מתחדשת, 

יהיה    2035 באמצעותה  החשמל  יש    9,000היקף  בים  שהותקנו  רוח  לטורבינות  וואט.  מגה 

וואט חשמל שייוצר על  —ר חשמל מטורבינות יבשה.  הוערך כי כל מגהפוטנציאל גבוה יותר לייצו

  2035קילו פליטת פחמן. לפיכך, אם תעמוד המדינה ביעדי    800ידי טורבינת ים תביא להפחתה של  

לחסוך   בשנת  מ  27תוכל  פחמן.  בפליטת  טון  להעביר    2019יליון  המדינה  מיליון    200התחייבה 

ראש עיריית ניו יורק   2020לי המדינה למטרה זו. בפברואר למטרת השתתפות בהתאמת ושדרוג נמ

 . 464מיליון דולר בנמל דרום ברוקלין ולהתאמתו להקמת חוות טורבינות  57הבטיח להשקיע 
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https://www.alkhaleej.ae/2020-09-17/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.alkhaleej.ae/2020-09-17/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.alkhaleej.ae/2020-09-17/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.alkhaleej.ae/2020-09-17/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.alkhaleej.ae/2020-09-17/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.alkhaleej.ae/2020-09-17/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.alkhaleej.ae/2020-01-16/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-1000-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.alkhaleej.ae/2020-01-16/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-1000-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.alkhaleej.ae/2020-01-16/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-1000-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.alkhaleej.ae/2020-01-16/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-1000-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.alkhaleej.ae/2020-01-16/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-1000-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.alkhaleej.ae/2020-01-16/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-1000-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.alkhaleej.ae/2020-01-16/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-1000-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.alkhaleej.ae/2020-01-16/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-1000-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.alkhaleej.ae/2020-01-16/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-1000-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.alkhaleej.ae/2020-01-16/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-1000-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://arabic.arabianbusiness.com/content/323951
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5512818,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5512818,00.html


 –2ביבליוגרפיה מחקר  

( הכללי.  החשב  בישראל  2020אגף  מתחדשות  אנרגיות  כללי.    -(.  האוצר.רקע  מ:   משרד  נדלה 
ag-energy-renewable-https://www.gov.il/he/departments/general/project  ה:  בתא ריך 

20.11.2020   
 

(. מוגש לוועדת המשנה של ועדת המדע והטכנולוגיה לקידום טכנולוגיות  2018אליהו, אילה. )
מרכז המחקר והמידע של  קב אחר יישום החלטות ועידת פריז. פיקוח ומע –לאנרגיה מתחדשת 

80da-e711-e6fa-664https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/b420f-. נדלה מ: הכנסת
00155d0ad651_11_9251.pdf-80da-e711-e6fa-00155d0ad651/2_b420f664  :בתאריך ה

20.11.2020 . 
 

 נדלה מ:    המשרד להגנת הסביבה.ח.ת(. פרוטוקול קיוטו. המשרד להגנת הסביבה. )
-ionalRelations/internationalhttp://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Internat

protocol.aspx-Convention/Pages/kyoto-Conventions/AirClimateTreaties/UNFCCC 
 .  20.11.2020בתאריך ה: 

 
מתחדשות   אנרגיות  לשילוב  חדשות  הסדרות  )ח.ת(.  חשמל.  ציבוריים  לשירותים  דברי   –הרשות 

 . נדלה מ:  הרשות לשירותים ציבוריים חשמלהסבר. 
https://pua.gov.il/decisions/documents/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%20%D7

C%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%%94%D7%A1%D7%91%D7%A8%20%D7%9
10.pdf-D7%95%D7%AA%207  :20.11.2020בתאריך ה 

 
. מבקר המדינה דוח  בדלקיםקידום אנרגיות מתחדשות והפחתת התלות (. 2020מבקר המדינה. )

 . 2020-א התשפ"א71שנתי 
 

(. החלטות ממשלה הפחתת התלות הישראלית בנפט בתחבורה. החלטה  2013מזכירות הממשלה. ) 
 . נדלה מ: המשרד ראש הממשל. 13.01.2013של הממשלה מיום  5327  מספר

https://www.gov.il/he/departments/policies/2013_des5327     :20.11.2020בתאריך ה . 
 

של  ועדת  שרים  לענייני  חברה  וכלכלה       176חכ/  4450(. החלטה   מס.   2009מזכירות הממשלה. )
מיום   -נט חברתי )קבי וקבלה     12.01.2009כלכלי(   החלטות  הממשלה  לפרוטוקול   צורפה  אשר 

.  משרד ראש הממשלה (.  176)חכ/4450ומספרה הוא    29.01.2009קף של החלטת ממשלה ביום  תו
 נדלה מ: 

partments/policies/2009_des4450https://www.gov.il/he/De   :20.11.2020בתאריך ה  . 
 

נדלה מ:   משרד האנרגיה..  2030ת יעדי משק האנרגיה לשנ (.2019משרד האנרגיה. )
ports/target_2030_final/he/energy_2030_final.pdfhttps://www.gov.il/BlobFolder/re  

 .  20.11.2020בתאריך ה: 
 

(. זה מחשמל ניתוח חסמים, מוטיבציות ומוכנות השוק לרכבים חשמליים.  2018רגיה. )האנ משרד
. נדלה מ:  משרד האנרגיה

r_electric_vehicle/he/consumer_elechttps://www.gov.il/BlobFolder/reports/consume
tric_vehicle.pdf   :20.11.2020בתאריך ה  . 

 
פרואקטור, גיל. גינות, יערי. עומר, תמיר. קמרה, רון. שכטר, אברי. שחר, דולב וקידר, בועז.   

המשרד להגנת ת הערכת פוטנציאל הייצור הסולארי במרחב הבנוי בישראל. (. דוחו2020)
  . נדלה מ:הסביבה

s/reports/potential_for_solar_productihttps://www.gov.il/he/departments/publication
on_on_existing_structures_jan_2020 0.11.20202ך ה: בתארי . 

 
( יניב.  הקצאת מכסות לייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות וחסמים בהקמת  (.  2012רונן, 

הייצור.   והמידעמתקני  המחקר  מרכז  מ:    .הכנסת  נדלה 
-80c8-e411-f7f7-https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/9ebb8d55

00155d010977_11_8923.pdf-80c8-e411-f7f7-00155d010977/2_9ebb8d55     :ה בתאריך 
20.11.2020  . 

 

https://www.gov.il/he/departments/general/project-renewable-energy-ag
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/b420f664-e6fa-e711-80da-00155d0ad651/2_b420f664-e6fa-e711-80da-00155d0ad651_11_9251.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/b420f664-e6fa-e711-80da-00155d0ad651/2_b420f664-e6fa-e711-80da-00155d0ad651_11_9251.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/international-Conventions/AirClimateTreaties/UNFCCC-Convention/Pages/kyoto-protocol.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/international-Conventions/AirClimateTreaties/UNFCCC-Convention/Pages/kyoto-protocol.aspx
https://pua.gov.il/decisions/documents/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%A8%20%D7%9C%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA%207-10.pdf
https://pua.gov.il/decisions/documents/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%A8%20%D7%9C%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA%207-10.pdf
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