
 
 

 

 

 כרמל-אירועי ועידת האקלים שרון

 מה עושים תכל'ס?  –נרגיה נקייה והתייעלות אנרגטית א 

 יכום דיונים מסדנה אינטראקטיבית לגיבוש תכנית פעולה מקומית ס

 

 התושבים   בתי

 נגה לבנברג נחה: מ

 יה ירוקה מחומרים מתכליםינב ▪

 פעולות כמו קומפוסט, גגות סולאריים ידוד ע ▪

 יוזמות סביבתיות  בישוב כפרי יותר קל להרים -בין עיר לכפר בדל ה ▪

הרשות צריכה לעזור לתושבי העיר )חוק עזר עירוני( להתייעל אנרגטית ולהתמודד עם סכסוכי   ▪

 שכנים בנושא מיחזור והתייעלות אנרגטית. 

 חינוך והסברה בנושא למשפחות וילדים.    -מכשירים חסכוניים בחשמל וחיסכון בחשמל בבית  ▪

 הוא יכול להדביק את סביבתו לפעול   - " לדבר המשוגע" למצוא את  ▪

 ת ות מקומייורשו

 רון שני נחה: מ

,  עם זאת .  נהל התכנון ככל הנראה יוציא הנחיות מחייבות לרשויותי מ!  נושא חשוב:  יה ירוקהינב ▪

יש מקום לכל רשות להגדיר מה ייחודי לה, כיצד היא מתאימה ומשלימה את ההנחיות תוך כדי  

כל בית פרטי להתקין מערכת  לתושבים ע"מ שההנחיות ימומשו. חשוב לחייב  חינוך והסברה  

 סולארית או גג ירוק. 

 נדרש מימוש מהיר, תהליך שכבר קורה ברשויות רבות. :  מעבר לתאורה חסכונית ▪

חשוב שתהיה מערכת ניהול אנרגיה.    הרחבה לשיפוץ מבנים כללי,   :עטפת מבני ציבורשיפוץ מ ▪

 נים והתייעלות אנרגטית. בנושא שיפוץ מבלתושבים ולתת דוגמה הרשות צריכה להוביל 

צריכה להוביל  הרשות  נושא שזכה לתגובות רבות בחדר.   –אנרגיה מתחדשת ם גדולים ל מתקני ▪

נושא וזו אחת מהפעולות המשמעותיות ביותר שרשות יכולה לבצע בנושא, הן בכדי לייצר  את ה

   אנרגיה מתחדשת והן בכדי לשמש דוגמה לתושבים.

לנצל כל מקום    -ביצוע סקר מפורט ברשויות לבחינת הפוטנציאל להתקנת מערכות סולאריות   ▪

 )דוגמה עמק יזרעאל(.פנוי לטובת מתקני אנרגיה מתחדשת 

אנרגיה ▪ רשת   :אגירת  תידרש  שלא  ע"מ  אנרגיה,  והובלת  לאגירה  חדשות  טכנולוגיות  בחינת 

 בנושא.טוריים טוטיפול בכל העניינים הסט חלוקה נוספת, תוך 

 לעודד שימוש קרקע משולב.   :הקמת גוף בשיתוף חקלאים ▪

 מערכות סולאריות בכל מקום: מאגרים, חקלאות, חניונים, מבנים, מגרשי ספורט וכו'. ▪

 . תבחינת מערכות סולאריות על קירות ולא רק על גגו ▪

 

 



 
 

 

 

 חמצני של כלל הרשות בכל שנה. -פרסום פליטות פחמן דו ▪

ברשות ▪ האנרגיה  תקציב  :  ניהול  לכך  שאין  אף  )על  ברשויות  אנרגיה  ממונה  שיהיה  חשוב 

 מהמדינה(. 

ברשות ▪ אנרגטית  להתייעלות  תמריץ  לדוגמה  :  יצירת  סבא  עיריית  בתמריץ  אגף    - כפר  כל 

 .  האגףלשימוש  חצי מהחיסכוןזוכה לקבל חוסך אנרגיה  מתייעל וש

 

 בין התושבים לרשות 

 פארן -יעל כהןנחה:  מ

שתתפים הופתעו לשמוע פעולות שרשויות עושות, התושבים לאו דווקא מודעים למה שהרשות מ ▪

 יכולים לעשות.   , כתושבים,עושה בעצמה. מצד שני גם הרשות לא מיידעת את התושבים במה הם

עידוד של הקמת גגות סולאריים על בתי תושבים, עסקים ומבני ציבור. אפשרות לעשות מכרז   ▪

 ולהציג טווח רחב של אפשרויות. 

 .המלצות מחייבות מול המלצות רשות ▪

תשתית ראויה לרכבים  ב  מחסור  בשלקושי למי שיש לו רכב חשמלי    קיים   -רכבים חשמליים   ▪

 חשמליים בארץ. 

 כבים חשמליים ע"י הרשות וגם על ידי התושבים שיקימו לעצמם.  צורך בהקמת תשתית לטעינת ר ▪

 עידוד תושבים ורשויות והסרת חסמים.  ▪

חשוב מאוד להתקין גגות סולאריים על בתים משותפים למרות שזה מאתגר    :בתים משותפים ▪

 מהרשות.  , ויש דודי שמש ולכן יש צורך בתמריץ  ות הענייןמורכביותר בגלל 

וך הרשות או בעידוד הרשות שיעודד הקמת מתקנים סולאריים ברשות  בעל תפקיד בתלאפשרות   ▪

 והעלאת מודעות.  

זה עוד חזון למועד אבל יש צורך ,  רשות מקומית צריכה להיות מעורבת גם בפינוי הפאנלים ▪

 להתייחס לזה גם.  


