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מועצה אזורית חוף הכרמל

 מנהלת יחידה סביבתית –נגה לבנברג 
 רון שני

 המועצה האזורית משגב לשעבר' ר
 חיפה' ִמנהל ומדיניות ציבורית אונ –דוקטורנט 

המאיץ לאנרגיה מקיימת והערכות למשבר "יועץ לפרויקט 
 "האקלים בשלטון המקומי
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 הפחמן מפליטות 70%-ו העולמית האנרגיה מצריכת שלישים שני על אחראיות רשויות
  - מקיימת לאנרגיה המעבר בהובלת וקריטי מרכזי תפקיד יש לרשויות ,לפיכך•

פחמן דלת כלכלה במסגרת ושגשוג - מתחדשים ממקורות אנרגיה וייצור התייעלות

 רשויות של לשגשוג הכרחי תנאי היא מקיימת ואנרגיה אקלים לשינוי היערכות•

  ידי על :ברשות הפליטות מהפחתת ניכר חלק על אחריות יש מקומיות לרשויות•

  לציי מעבר ,פרטי ברכב השימוש הפחתת ,חשמל ייצור ,אנרגיה וניהול התייעלות

  חסכונית בנייה קידום ,אנרגיה לייצר תושבים עידוד ,חשמליים רשותיים רכב

 ועוד באנרגיה

  –מהלאומי למקומי 
היעדים הלאומיים פוגשים את הרמה המקומית



 ערוצי פעולה לאנרגיה מקיימת  
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 תועלות תכניות פעולה לאנרגיה  

הפחתת  
 פליטות

חוסן 
 אנרגטי

הזדמנות 
 כלכלית



 מיפוי מצב קיים 
מיפוי פליטות גזי החממה במצב הקיים בוצע על ידי היחידה הסביבתית חוף 

 2019-2020המיפוי מתייחס לפליטות בשנים . הכרמל



 מצב קיים –מקורות פליטה עירוניים עיקריים 

קרדיט לצילומים 
com/unsplash.https://

חשמל 
ואנרגיה

מים

תחבורה פסולת



 חוף הכרמל –חישובי פליטות 



 חוף הכרמל –חשמל ואנרגיה 
 )2019י "על פי נתוני חח(צריכת החשמל במועצה האזורית על פי חלוקה לסקטורים •

הסקטור המשמעותי ביותר הוא •
הביתי

בהפרש קטן ממנו המסחר•
ובהמשך התעשייה•
ההתייעלות הגדולה ביותר תגיע  •

,  מהפחתת הצריכה הביתית
ומהתייעלות במסחר ובתעשייה

הצריכה של הרשות עצמה •
וכל התייעלות בה תהיה , נמוכה

פחות משמעותית מההתייעלות 
בבתים



 חשמל ואנרגיה
אחוז האנרגיה   ייצור חשמל במועצה•

המתחדשת מכלל 
 הצריכה העירונית

הספק אנרגיה  
מתחדשת המותקן 

 בכלל הרשות

:תובנות ונקודות למחשבה•
אחוז האנרגיה שאנו  •

מצליחים לייצר בפועל קטן  
מאד מכלל צריכת האנרגיה

?מה הסיבות לכך •
המועצה מתקינה מערכות  •

PV   על מאגר הבונים
ומתכננת להוסיף התקנות  

במאגרים נוספים



 כיסוי סולארי על גבי גגות מבני ציבור

 בית ספר קיסריה•

•1600 KWp 

 ייצור חשמל במועצה מתקנים קטנים –חשמל ואנרגיה 



 –חשמל ואנרגיה 
 ייצור חשמל במועצה מתקנים גדולים

 כיסוי סולארי

מצויה בימים אלה  וולטאית -המערכת הפוטו –מאגר הבונים •
 דונם 185 -בהקמה צפויה לכלול כ

 דונם 7 -כיום כבר מותקנת מערכת של כ -ניר עציון •

כיום כבר מותקנת מערכת של   -כיסוי סולארי במאגר ניר עציון 
דונם 7 -כ



 -עמדות לטעינת רכבים חשמליים 
 קיסריה

 –חשמל ואנרגיה 
 אנרגטיתתשתית להתייעלות 



 השוואה לרשויות אחרות



 השוואה לרשויות אחרות



 תחבורה חוף הכרמל
 12,450 –מספר כלי רכב פרטיים לתושבי המועצה •

 14,294 –מספר כלי רכב כולל רכבי ליסינג •

 12 –מספר עמדות טעינה •

 76 -מספר כלי רכב חשמליים •



?פנינו לאן



 ?פנינו לאן
 בכל הפרמטרים 39% -עליה של כ – 44,145 – 2030מספר התושבים הצפוי לשנת 

 




