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םילקאההרצקב רבשמל  תוכרעיה  ךרכ 10(4 / ) ףרוח 2019 /  2020ןויליג  ראוניב ,  5
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יטרפה רזגמל  תוימוקמ  תוליהק  ןיב  תויופתוש 
תשדחתמ היגרנא  רוצייל  םימזימ  םודיקל  ןונגנמכ 

יקלד לע  תוססובמה  חוכ  תונחתב  למשח  רוצייב  ורוקמ  םילקאה , יוניש  תצאהל  תואיבמה  הממחה , יזג  תוטילפמ  יתועמשמ  קלח 
, ךכ ךותב  םילקאה  . יוניש  ( mitigation  ) תּוחפִאל יתועמשמ  ילכ  אוה  םישדחתמ  תורוקממ  היגרנא  רוציי  ךכיפל , םיבצחמ  .
םויהל כ- ןוכנ  הווהמש  תשדחתמ , היגרנא  ץומיא  לש  זרוזמ  ךילהת  םירבוע  טרפב , לארשיבו  םלועב , היגרנאה  יקשממ  רכינ  קלח 

תא בחרמב , םירזובמה  תשדחתמ , היגרנא  ינקתמ  םיפילחמ  הז  ימלוע  ךילהת  תרגסמב  .םלועב  תכרצנה  היגרנאה  ללכמ   20%
רואב דימעמ  ךילהתה  םייתלשממ  . םילופונומ  ידי  - לע םיבר  םירקמב  תולעפומה  תולודגה , תוילנויצנבנוקה  חוכה  תונחת 

לע תולעב  תאז , םע  .תשדחתמ  היגרנא  רוציי  ינקתמ  תמקהל  תומיאתמ  תועקרק  ןתולעבבש  תונוש , תוימוקמ  תוליהק  םירוקרזה 
היגרנא ינקתמ  לש  לועפתלו  המקהל  םישרדנה  םיבאשמה  ללכ  תא  וללה  תוליהקה  תושרב  ןיא  םא  תקפסמ  הניא  תועקרק 

םהיניב היגרניס )  ) רּוּבגִא תריצי  רשפאמה  ןפואב  םייטרפ , םימזי  םע  הלועפ  תופתשמ  תוליהקה  םיבר  םירקמב  ךכיפל , .תשדחתמ 
.

, תאז םע  .תשדחתמ  היגרנא  םדקל  רשפאמה  יתועמשמ  ןונגנמ  ןתויה  לשב  וללה  תויופתושל  הבר  תובישח  הנשי  רומאל , םאתהב 
המקהל תוינויחה  ןיינב , ינבא  לע  םיססובמ  ןתרגסמב  םימקרנה  הלועפה  יפותיש  .תוינגומוה  ןניא  ןהב  םיקסוע  ונאש  תויופתושה 

. היגרנא  תכירצו  ןקתמה  לע  תולעב  הדובע , חוכ  יעוצקמ , עדי  ןומימ , עקרק , תמגודכ  תשדחתמ , היגרנא  ינקתמ  לש  לועפתלו 
םילדומ םירצויש  ןיינב , ינבא  יליהמת  לש  םיסופד  םנשיש  ךכ  לע  העיבצמ  םלועבו , ץראב  תויופתושל , תעגונה  ונכרעש  הניחב 

תוליהקל יטרפה  רזגמה  ןיב  תוירחא  לש  הנוש  הקולחב  םינייפאתמה  םילדומ , רפסמ  והוז  וז  תרגסמב  .תויופתוש  לש  םיצופנ 
: ןמקלדכ  תשדחתמ , היגרנא  םודיק  לע  תנווגמ  העפשה  ילעב  םה  ךכ  ףקותמו  תוימוקמ ,

רזגמה .התולעבב  עקרק  לע  םקומו  הדי  - לע ןמוממה  ןקתמה , לש  םילעבה  איה  תימוקמ  הליהק  עדי – " ףותיש   " לדומ
ךכל איבמ  הז  לדומ  .ןקתמה  לש  לועפתהו  המקהה  ןפואל  רשאב  םולשתב  יעוצקמ  ץועיי  הליהקל  קפסמ  יטרפה 
םימזימ םדקל  ןתלוכי  תא  רפשל  ןהל  רשפאמה  ןפואב  ןמז , ךרואל  יטנוולר  יעוצקמ  עדי  תורבוצ  תוימוקמ  תוליהקש 

.ןמצע תוחוכב  תשדחתמ  היגרנא  לש 
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עדי לע  תוססבתה  ךות  התולעבב , עקרק  לע  םקומש  ןקתמה , לש  םילעבה  איה  תימוקמ  הליהק  יטרפ – " ןומימ   " לדומ
הז לדומ  .ןקתמה  תמקה  ךרוצל  הליהקל  ןומימב  עויס  וא  האוולה  קפסמ  יטרפה  רזגמה  .התושרב  אצמנה  יעוצקמ 

.םיפסונ םימזימ  םדקל  עייסמש  ןפואב  תיתליהק , תשדחתמ  היגרנאל  םיידועיי  ןומימ  ינונגנמ  לש  םחותיפל  ליבומ 
אצמנ ןקתמהו  ןקתמב , תרצוימה  היגרנאה  לש  יזכרמה  ןכרצה  איה  תימוקמ  הליהק  תימוקמ – " היגרנא  תכירצ   " לדומ

היגרנא םודיק  רשפאמ  הז  לדומ  .ןקתמה  לש  לועפתהו  המקהה  לע  יארחא  יטרפה  רזגמה  .תפתושמ  תולעבב  בורל 
(. off-grid  ) למשחה תשרל  תורבוחמ  ןניאש  תוליהק  ברקב  וא  תוחתפתמ  תונידמב  םג  תשדחתמ 

לש עקרק  לע  םקומ  תימוקמ , הליהקו  יטרפה  רזגמה  לש  תפתושמ  תולעבב  אצמנה  ןקתמ  עקרק – " שופיח   " לדומ
םדקל רשפאמ  הז  לדומ  .ןקתמה  לש  לועפתהו  המקהה  לע  יארחא  יטרפה  רזגמה  םירקמה  תיברמב  ישילש ." דצ  "

תוינוריע תוליהק  תמגודכ   ) המיאתמ עקרק  ןתולעבב  ןיאש  תוליהק  ידי  לע  םג  תשדחתמ  היגרנא  לש  םימזימ 
(. תופופצ

, יטרפה רזגמה  תולעבב  אצמנש  ןקתמב  םיקסעומ  תימוקמ  הליהק  םעטמ  םיבשות  תימוקמ – " הקוסעת   " לדומ
םיפסונ םימזימ  םדקל  עייסמה  ןפואב  ימוקמ , הדובע  חוכ  תרשכהל  איבמ  הז  לדומ  .ולועפתו  ותמקה  לע  יארחאה 

.דיתעב
תוברועמ אלל  יטרפה , רזגמל  התולעבבש  עקרקה  תא  הריכחמ  תימוקמ  הליהק  עקרק – " תרכחה   " לדומ

רשפאמ הז  לדומ  .ולועפתו  ותמקה  לע  יארחאו  ןקתמה  לש  םילעבה  אוה  יטרפה  רזגמה  .םזימב  תפסונ  תיתועמשמ 
םע בחרנ  הלועפ  ףותישל  שרדיהל  ילבמו  המיאתמ  עקרק  ותושרב  ןיאשכ  תשדחתמ  היגרנא  םדקל  יטרפה  רזגמל 

.תוימוקמ תוליהק 

ןה ךכיפלו  לארשיב , ןכו  םלועה  יבחרב  תשדחתמ , היגרנא  םדקל  תועייסמ  יטרפה  רזגמל  תוימוקמ  תוליהק  ןיב  תויופתוש  םוכיסל ,
ןויפאל תעגונ  תויופתוש  לש  םינוש  םילדומ  יוהיזב  תיתועמשמה  המורתה  .םילקאה  יוניש  םע  תודדומתהב  בושח  ביכרמ 

לע תנווגמה  ןתעפשה  טביהב  םגו  ןהב , םיפתתשמה  םימרוגה  ינשמ  םישרדנה  םינושה  םיבאשמה  טביהב  םג  ןהלש , תוינגורטהה 
לדומב רוחבל  תוימוקמ  תוליהקלו  םייטרפ  םימזיל  רשפאל  םייופצ  םנויפאו  םילדומה  יוהיז  ךכל , םאתהב  .תשדחתמ  היגרנא  םודיק 

לדומ תא  דדועתש  הרדסא  בצעל  תוינידמ  יעבוקל  עייסל  יופצ  רבדה  דבב , דב  .םהמ  דחא  לכ  רובעב  רתויב  םיאתמה  תופתושה 
.תשדחתמ היגרנא  םודיק  ךרוצל  םהילע  ףדעומה  תופתושה 

לדומ תריציל  וליבוהו  לארשי  תנידמ  הכרעש  םיזרכמ  לע  םיססובמ  םימזימה  .םילשאב  םיירָלוס  - ומרתו םייאטלוו  - וטופ םימזימ 
םיירָלוסה םינקתמה  תא  םינמממ  םייטרפ  םימזי  וז , תרגסמב  .תימוקמה  הליהקל  יטרפה  רזגמה  ןיב  עקרק ," תרכחה   " לש תופתוש 

, ןתיא ירבא  םוליצ : התולעבבש |  עקרקה  תרכחהב  איה  תימוקמה  הליהקה  לש  תירקיעה  התמורתו  םתוא , םילעפתמו  םימיקמ  — 
םילשוריב תירבעה  הטיסרבינואב  היפרגואגל  הקלחמה  תובידאב 

תורוקמ

https://magazine.isees.org.il/?p=16737



Eitan A, Herman L, Fischhendler I, and Rosen G. 2019. Community–private sector  .1
partnerships in renewable energy. Renewable and Sustainable Energy Reviews 105:
.95-104

.Ren21. 2017. Renewables 2016 Global status report. Paris: REN21 Secretariat  .2

Venema HD and Rehman IH. 2007. Decentralized renewable energy and the climate  .3
change mitigation-adaptation nexus. Mitigation and Adaptation Strategies for Global
.Change 12(5): 875-900

Weisser D. 2007. A guide to life-cycle greenhouse gas (GHG) emissions from electric  .4
.supply technologies. Energy 32(9): 1543-1559

https://magazine.isees.org.il/?p=16737


	שותפויות בין קהילות מקומיות למגזר הפרטי כמנגנון לקידום מיזמים לייצור אנרגיה מתחדשת
	מקורות


