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 מבוא
 

ביותר שחווה העולם בדורות האחרונים. המשבר הרפואי שהחל  יםהגדול יםהמשבראחד משבר הקורונה הוא 

הכה בכל מערכת בחיינו וגרם לטלטלה חסרת תקדים בסין, עבר לאירופה והמשיך לארה"ב ודרום אמריקה, 

 צמצוםבאופן חסר תקדים לצעדי מדיניות של הביא הבריאותי העוצמתי בכלכלות ברחבי העולם. המשבר 

ם כחלק מהניסיון להתמודד עם המגיפה. במצב שנוצר, ממשלות ברחבי העולם בפעילות הכלכלית בכל העול

 משמעותי. מתמקדות בהשגת שליטה על המחלה יחד עם ניסיון להניע מחדש את הכלכלות שנפגעו באופן

 

כחלק מהשפעת המגפה, משק האנרגיה העולמי חווה שינויים ומשברים משמעותיות בחודשים האחרונים. 

נצפתה ירידה בביקוש בטווח הקצר ת במדויק את ההשפעה המלאה על משק האנרגיה, למרות שקשה לחזו

וירידה חדה במחירי מקורות האנרגיה כמו הנפט, הגז  )פחם, נפט ותזקיקו, גז טבעי וחשמל( למוצרי אנרגיה

ודש , כאשר מרבית ההשפעה הורגשה בח0202ברבעון הראשון של  8.3%-והפחם. הביקוש לאנרגיה עולמית ירד ב

במהלך יחד עם זאת, לא נצפו מרץ כשהחל סגר נרחב במדינות אירופה, צפון אמריקה ובמקומות אחרים בעולם. 

במשקי האנרגיה בעולם ובישראל. הסיבות לכך, ככל  באופן קיצוני אירועים חריגיםאפריל -החודשים מרץ

הנראה, טמונות במבנים של משקי האנרגיה וגם בפעולות שנקטו הממשלות השונות, ביניהן ישראל, על מנת 

 לאפשר את רציפות אספקת האנרגיה. 

חיות שני ובהנהגל ה ו שלהתפרצות בעוצמתתלויה ו תרם ידועה ההשפעה המלאה של המשבר על משק האנרגיה

שיטילו הממשלות השונות. הפעולות שתנקוט כל ממשלה ברחבי העולם והתוכנית שתגבש להתמודדות עם 

שיקבעו את ההשלכות על ענף האנרגיה בתעשייה, על הביטחון  ןה ,המשבר בתחום האנרגיה בשנים הבאות

 האנרגטי של כל מדינה ועל המעבר לשימוש באנרגיה נקייה.

בישראל ובעולם, לבחון את  השפעות המשבר על משק האנרגיה אתללמוד היא  מטרת המסמך שלפניכם

הנובעות מההתמודדות עד כה.  את המסקנותוליישם  הגל הראשון של משבר הקורונהת המשק עם והתמודד

נו למשברים להכין עצמלדון ביכולת בפרט ו שני של הנגיףהגל העם  בהתמודדות מסקנות אלו עשויות לסייע

 ,היציאה ממנו על המשק הישראלישל בהשפעות האפשריות של המשבר וזה נדון במסמך  ,בנוסף עתידיים בכלל.

 .השפעות אלה במשק האנרגיהמ ההזדמנויות הצומחותבראי  זאת,

מציג את השפעות משבר הקורונה על משק האנרגיה העולמי, על משק האנרגיה בארה"ב  החלק הראשון

מתאר את דרכי ההתמודדות עם המשבר בסקטור האנרגיה  ,החלק השניאירופה ועל משק האנרגיה בישראל. בו

פורט את ההזדמנויות שסוכנות האנרגיה  ,החלק השלישיבעולם בדגש על ארה"ב והאיחוד האירופי וישראל. 

למשק הישראלי ואת ההזדמנויות , מדינות שונות ההתמודדויות שלהבינלאומית רואה ביציאה מהמשבר, את 

 זהה ביציאה מהמשבר הנוכחי.שמשרד האנרגיה מ
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 השפעות משבר הקורונה על משק האנרגיה
 

 ,משבר הקורונה הביא, כאמור, לירידה בביקושים למקורות האנרגיה כתוצאה מהסגר שהוטל במדינות רבות

-COVIDכתוצאה מהמאמצים הרבים להאט את התפשטות נגיף וכן מההאטה הכלכלית שהמשבר הביא עמו. 

בכל מדינות אירופה שהביא לפגיעה כלכלית קשה המשפיעה באופן ישיר על משק האנרגיה. על פי , הוטל סגר 19

עד אמצע חודש אפריל, מדינות בסגר מלא חוו  ,IEA (The International Energy Agency)-נתונים שנלקחו מה

 בביקוש לאנרגיה. %83, ומדינות בסגר חלקי חוו ירידה ממוצעת של 1אנרגיהלבביקוש  %02ירידה ממוצעת של 

בזמן ובחומרת מגבלות  מדינות, נמצא כי הפגיעה במשק האנרגיה תלויה 82-בהתבסס על ניתוח נתונים של כ

ובפרט בארצות  ,דיות של המשבר על הביקושים לאנרגיה בעולםיבפרק שלפנינו נסקור את ההשפעות המי הסגר.

 בישראל. על הביקושים לאנרגיה את ההשפעות וכן ,הברית ואירופה

 השפעות משבר הקורונה על משק האנרגיה בעולם

בהשוואה לרבעון  3%-כמעט ב וירדנפגע בצורה הקשה ביותר,  לפחםבמבט גלובלי על המתרחש בעולם, הביקוש 

 שלוש סיבותהשפעות הקורונה על הביקוש העולמי לאנרגיה. ב העוסק IEA-דו"ח ארגון ה, ע"פ 0282הראשון של 

: ירידה בביקושים בסין בעקבות הקורונה, אשר כלכלתה מבוססת פחם; הובילו לירידה בביקוש לפחם מרכזיות

מחירי גז טבעי זולים וצמיחה מואצת באנרגיות מתחדשות בשאר העולם; ומזג אוויר נוח ביחס לאותה תקופה 

 %81-ל 0282בשנת  %02-פחם בייצור חשמל נופל מהנתח בארצות הברית,  EIA-תחזית של הלפי ה 0282.2-ב

וזאת כתוצאה  0202ברבעון הראשון של  %02-באיחוד האירופי, הביקוש לפחם ירד ביותר מ 0202.3בשנת 

גרמה המותרות  2COבהקצאות פליטת  הירידשבא בעקבותיה. ה וצמצום הביקוש לחשמל הקורונה התפרצותמ

 4גם היא את המדינות השונות להעדיף את השימוש בגז טבעי על פני פחם לייצור חשמל.

בנזין ודיזל. ירידה , בעיקר ירידה בצריכת הדלק יאהסיבה לכך ה ירד גם כן בצורה משמעותית.לנפט הביקוש 

והתעופה, הנובעת בעיקר מצמצום התחבורה , ירידה ברבעון הראשון של השנה 2%זו עומדת בשיעור של כמעט 

 בביקוש %82.8 של יותר עוד חדה ירידה נצפתההשני  ברבעון 5מהביקוש העולמי לנפט. %02המהווים כמעט 

היא שהדרישה לבנזין תישאר נמוכה גם במחצית השנייה  IEA-של ההתחזית  0282.6 בשנת תקופה לאותה ביחס

אשר סגר כן כתוצאה ממדיניות היו ודחיית אירועים גדולים כמו אולימפיאדת טוק לאורוזאת   0202 של שנת

 0282.7-ביחס ל %88 -צריכת הבנזין תרד ב 0202משיך במספר מדינות בעולם. הצפי הוא שבשנת עשויה לה

המשבר בארה"ב הגיע לשיאו בחודש אפריל, בו נצפתה ירידה משמעותית במחיר הנפט עולה כי  EIA-מנתוני ה

בחודש אפריל המשיכו מחירי במחיר חבית נפט ביחס לפברואר.  22%-בחודש מרץ נצפתה ירידה של כהגולמי. 

זאת בעקבות צמצום (. 01%ממחיר חבית נפט בחודש פברואר )ירידה של  88%הנפט לרדת והגיעו לרמה של 

, כתוצאה בעקבות העלייה במלאי הנפט הגולמי 8פעילות הכלכלית וההגבלות השונות שהוכרזו ברחבי המדינה.ה

החוזים העתידיים על נפט  –דבר שמעולם לא קרה עד כה קרה והירידה החריפה בביקושים,  מהמשך שאיבתו,

                                                        
 היא ירידה ממוצעת בביקוש. נצפו ירידות חדות בביקוש לפחם ודלק סילוני בעיקר. ירידות מדונות יותר נצפו בביקושים האחרים %02 1
 IEA -0202אפריל  2CO-הת ולאנרגיה ופליטהעולמי על הביקוש  הקורונהההשפעות של משבר  - 0202סקירת אנרגיה עולמית  2
 EIA - 0202ביוני  2 –מבט קצר טווח למשק האנרגיה  3
 IEA -0202אפריל  2CO-הת ולאנרגיה ופליטהעולמי על הביקוש  הקורונהההשפעות של משבר  - 0202סקירת אנרגיה עולמית  4
 שם 5
 EIA - 0202ביולי  1 –מבט קצר טווח למשק האנרגיה  6
 שם 7
 EIA - 0202ביוני  8 –השבוע בנפט  8

https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020
https://www.eia.gov/petroleum/weekly/archive/2020/200603/includes/analysis_print.php
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020
https://www.eia.gov/outlooks/steo/
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020
https://www.eia.gov/outlooks/steo/report/global_oil.php
https://www.eia.gov/petroleum/weekly/archive/2020/200603/includes/analysis_print.php
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 היאולר לחבית. המשמעות ד 28מחיר של מינוס  – גולמי החלו לצנוח במחיר עד לשיא שלילי של כל הזמנים

רצופה אך חסרות את מקום האחסון, שילמו לחברות זיקוק על מנת שייקחו שאיבה שהיצרניות ששומרות על 

חזרו להיסחר החוזים העתידיים על  ,לאחר תיקון של השווקים בקצב הייצור של הנפט הגולמי 9מהן את הנפט.

  10.(0202ביוני  0-נכון ל)דולר לחבית  40נפט גולמי סביב מחיר של 

מחודש פברואר לחודש אפריל עם  20%-נצפתה גם ירידה משמעותית במחירי הדלק שעומדת על כ ,בנוסף

ירד בצורה דרסטית עם נעילת השמיים של  )דס"ל( הוראות לשהות בבית. הביקוש לדלק סילוןהכניסתם של 

מפברואר  .8202שפל כל הזמנים מאז ירד ל דס"לארה"ב ובכלל מדינות העולם כתוצאה מהתפרצות הנגיף. מחיר 

 והירידה 0222רמה הנמוכה ביותר מאז ינואר ל 88.0%-ירד ב הברית בארצות עד מרץ, הביקוש לדלקים

 22%-לירידה של כ השהוביל השמייםכתוצאה מסגירת באיחוד האירופי,  החודשית השנייה בגודלה ברשומות.

מיליון חביות  2.2-בפעילות התעופה וכתוצאה מירידה משמעותית בשימוש בתחבורה, ירד גם ביקוש הנפט ב

לתעופה במדינות נבחרות בעולם כאשר אירופה מובילה ניתן לראות את הירידה בביקוש  1תרשים בליום. 

ניתן לראות את הירידה באחוזים  2תרשים ב ,בנוסף .21%-בבאחוזי הירידה. מחירה של חבית נפט באירופה ירד 

של צריכת הנפט במדינות העולם ובפרט באירופה בחודשים האחרונים. מובן שנתונים אלה מושפעים גם 

השפעה  נהלנתון זה יש ברחבי האיחוד האירופי. 0282ביחס לשנת  22%-ממכירת המכוניות בחודש מרץ שירדה ב 

  ישירה על הירידה בביקוש לבנזין ודיזל ברחבי אירופה.

 

 

 0202.11התפתחות פעילות התעופה במדינות נבחרות ברבעון הראשון של : 1תרשים 

                                                        
 EIA - 0202באפריל  01 – דחפו את מחירי החוזים העתידיים על נפט גולמי מתחת לאפס תאחסון מוגבלזמינות נזילות נמוכה ו 9

 מחירי נפט גולמי 10
11 IEA, Evolution of aviation activity in selected countries in early 2020, IEA, Paris https://www.iea.org/data-and-
statistics/charts/evolution-of-aviation-activity-in-selected-countries-in-early-2020) 

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=43495
https://oilprice.com/oil-price-charts
https://oilprice.com/oil-price-charts
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 12השינוי החודשי בביקוש הנפט של מדינות נבחרות בעולם :2תרשים 

 

-של כ ירידה על 0202מדה ברבעון הראשון של הייתה מתונה יותר ועבעולם  הגז הטבעיההשפעה של המגפה על 

. 0282בהשוואה לרבעון הראשון של  0202ברבעון הראשון של  2.2%-ירד בכ בארה"בגז טבעי לביקוש ה .0-8%

הגז  היצע .בשטחים מסחריים ובבתים לגז טבעי בביקוש 83%ירידה חדה של  ר שירידה זו נובעת מאניתן לש

בנוסף,  13.במתקני אגירההצטברות ניכרת של גז ישנה , וכתוצאה מכך בביקושהטבעי לא הסתגל לירידה 

 השנה. נמוך לירידה במחיר יצוא הגז הטבעי בקיץ הקרוב בגלל הביקוש ה הוא צפי, נראה כי הEIA-מפרסומי ה

במהלך  %0.0-בשיעור של ככלפי מטה מזג האוויר המתון דחף את הביקוש לגז טבעי , IEA-על פי הבאירופה, 

 ירדה ,מסחר(ל)בעיקר למגורים ו החלוקהוחות . הצריכה של לקביחס לרבעון הראשון 0202הרבעון הראשון של 

צמיחת ייצור החשמל מרוח על ידי שילוב של  כאשר הושפע, 2%-ביותר מפחת  מגז חשמל, בעוד שיצור 8%-ב

מעל הממוצע של חמש  32%מתקני האגירה באירופה התמלאו לרמה של  צריכת חשמל נמוכה לחימום.של ו

-ביצירתו של המדדמאז למחיר הנמוך ביותר ( TTFמה שהביא לירידה במחיר הגז האירופי ) ,השנים האחרונות

0228.14 

 מקורות ייצורבאופן משמעותי, והשפיעו על  לחשמלהפחיתו את הביקוש  שהפעילו מדינות שונות הסגרים

 מל לסקטורהייתה פחותה משמעותית מהירידה בביקוש לחש לחשמל במתחמי מגורים ה בביקושייעלההחשמל. 

מדינות, המייצגים למעלה  82-. נתונים יומיים שנאספו עבור למעלה מIEA-כפי שמציג ה, המסחרי והתעשייתי

. בממוצע אנו חומרתובהסגר ותלוי במשך משליש מהביקוש לחשמל בעולם, מראים כי היקף הירידה בביקוש 

                                                        
12 (IEA, Change in monthly oil demand in selected countries, 2020 relative to 2019, IEA, Paris https://www.iea.org/data-
and-statistics/charts/change-in-monthly-oil-demand-in-selected-countries-2020-relative-to-2019) 

 
 IEA -0202אפריל  2CO-הת ולאנרגיה ופליטהעולמי על הביקוש  הקורונהההשפעות של משבר  - 0202סקירת אנרגיה עולמית  13
 שם 14

https://www.eia.gov/outlooks/steo/
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020/natural-gas#abstract
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020/electricity#abstract
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020
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 בהסתכלות %8.2-ב, או ברמה החודשית בממוצע %02-הפחית את הביקוש ב סגרמוצאים כי כל חודש של 

. הירידה הגדולה 0282לעומת  0202בצריכת החשמל בשנת  %2.1צופה ירידה של  EIA-בארה"ב, ה 15.תשנתי

ביותר צפויה להתרחש במגזר המסחרי כאשר העלייה בצריכת החשמל הביתית ממתנת את הירידה בצריכה 

ברבעון הראשון  %2.2עד  %0.2-בכ ,IEA-על פי ה, ברחבי אירופה ירד הביקוש לחשמל 16המסחרית רק במעט.

. נתון זה מושפע לא רק מהתפרצות הקורונה באירופה והטלת הסגר על מרבית 0282ביחס לשנת  0202של שנת 

יד את צריכת החשמל רואר שהיה מתון יחסית ועל כן הורפב-גם ממזג האוויר בחודשים ינוארהמדינות, אלה 

באזורים  %82-ואף ב, %2-ב בעולם ירד, הביקוש לחשמל 0202לשנת הארגון בתחזית  17לחימום לעומת אשתקד.

שמל, שכן האנרגיות המתחדשות בתמהיל ייצור החשל  ןחלקאת  יעלהלחשמל צמצום הביקוש  מסוימים.

ואינה  נות מייצרות חשמל כשיש רוח(ולטאים מייצרים חשמל כשיש שמש, טורבי-)תאים פוטו הקבוע תפוקתם

 18. לחשמל, בניגוד לשימוש במקורות מתכלים מהביקוש שפעתמו

 השפעות משבר הקורונה על משק האנרגיה בישראל

בישראל, בדומה לשאר מדינות העולם, המשק כולו חווה האטה כלכלית משמעותית. עסקים צמצמו פעילות, 

הממשלה שורה של התפשטות הנגיף, העבירה לחופשות או פוטרו. בעקבות הוצאו עובדים רבים עבדו מהבית, 

ניתן, עם מגבלות חמורות על יציאה גם למרחקים קצרים הלהישאר בבית ככל  ן הוראההנחיות לתושבים, וביניה

ועל משק החשמל בפרט. אגף כלכלה במשרד האנרגיה  ,מאוד. הנחיות אלו השפיעו רבות על משק האנרגיה בכלל

 כאן.מובאים ועיקריה  ,19סקירה מקיפה על השפעת המשבר על ביקושים במשק האנרגיה ערך

מהחשמל מיוצר מגז טבעי.  02%-כ ,הוא המקור המרכזי ממנו מייצרים כיום חשמל בישראל. למעשה הטבעי הגז

בשנת  היתה נמוכה ביחס לחודשים אליה ,0202אפריל בשנת ובחודשים מרץ ריכת הגז הטבעי לייצור חשמל צ

צריכת הגז הטבעי  יתהיה 0202שנת של אפריל ובחודשים מרץ תעשייה הגדולה )צרכני הולכה( ב .82%-בכ 0282

וצרכנים נוספים  ,קטנהצריכת הגז הטבעי לתעשייה  .0282בשנת המקבילים יחס לחודשים ב 88%-בכנמוכה 

. 0282בשנת  המקביליםביחס לחודשים  82%-בכ גבוההיתה יה 0202שנת של אפריל ובחודשים מרץ )חלוקה( 

עם זאת, יש לציין, כי הורחבה פריסת רשת החלוקה בשנה החולפת, והחיבור של צרכנים נוספים לגז טבעי, יצר 

ם בפעילות יאת השינויים האמיתי להעריךעל כן, לא ניתן גידול בצריכת הגז הטבעי ללא קשר לתקופת הקורונה. 

אפריל בשנת ו ביקושים לגז טבעי בסקטור זה. סך צריכת הגז הטבעי במשק הסתכמה בחודשים מרץבהראלית ו

-באותה תקופה אשתקד ומהווה ירידה של כ MMBTUמיליון  02.2-ביחס לכ MMBTUמיליון  20-בכ 0202

 בצריכת הגז הטבעי.  88.0%

 

לצריכה שנרשמה ביחס משמעותית יתה נמוכה יה בנזין וסולרהצריכה של  ךס 0202בשנת  בחודשים מרץ ואפריל

בתקופה זו ביחס לאותה תקופה אשתקד. צריכת  20%-. צריכת הבנזין נחתכה ב0282בשנת  החודשים אלב

הירידה בצריכת לו נראה כי א. מנתונים 0282-בתקופה זו ביחס לאותה תקופה ב 00%-הסולר לתחבורה ירדה ב

סולר, המשמש כדלק עיקרי צריכת ההייתה גדולה יותר מאשר הירידה ב ,הבנזין, המשמש ברובו לרכבים פרטיים

                                                        
 שם 15
 EIA - 0202ביוני  2 –מבט קצר טווח למשק האנרגיה  16
 IEA -0202אפריל  2CO-הת וופליטלאנרגיה העולמי על הביקוש  הקורונהההשפעות של משבר  - 0202סקירת אנרגיה עולמית  17
 שם 18
 . 0202אגף כלכלה, משרד האנרגיה, יוני  –השפעת הקורונה על צריכה האנרגיה בישראל  19

https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020/electricity#abstract
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/corona_june_2020
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/corona_june_2020
https://www.eia.gov/outlooks/steo/
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/corona_june_2020
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ניתן לשער לאור נתונים אלה, כי השפעת תקופת הקורונה על הנסועה של משקי הבית הייתה לרכבים כבדים. 

רים )תעשייה, מסחר וכו'(. בעקבות סגירת השמים, רבה יותר מהשפעתה על רמת הנסועה בסקטורים האח

ניתן לראות את השינוי  3תרשים בבחודשים אלו.  02.1% –ספגה את הירידה הדרמטית ביותר  הדס"לצריכת 

בעקבות התפרצות הקורונה בישראל ומדיניות הממשלה  0282ביחס לשנת  0202נפט בשנת בצריכת תזקיקי 

המשמשים  לרבצריכה של בנזין וסוהמשמעותית אפשר לראות את הירידה  4תרשים ב בחודשים מרץ אפריל.

 בעיקר כדלקים לרכבים ובצריכה של קרוסין המשמש בעיקר כדס"ל.

 

 : צריכת תזקיקי נפט בהשוואה לשנה קודמת3תרשים 

 

 0202צריכת תזקיקי נפט לפי מוצר בשנת : 4תרשים 

וההגבלות החמורות שהוטלו על התניידת התושבים עיקר הירידה בצריכת הדלקים נבעה מהחלטות הממשלה 

הדראסטית בשיעור המובטלים במשק והרחבת האפשרויות לעבודה  הבשטח המדינה, כמו גם עקב העליי

על  גורמים שהפחיתו אף הם את הנסועה בכבישים. ניתן להעריך כי הסרת ההגבלות הממשלתיות -מהבית

לגידול שגם ומכאן  ,, תוביל להרחבת הנסועהבזמן המשבר מאשר לרמת תעסוקה גבוהה יותר ווחזרת המשק,

  בצריכת הדלקים עד לרמות שהיו טרם פרוץ המגפה.
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ת. לעומת זאת, בחדשים וקודמ בהשוואה לשניםהשעתי הממוצע,  החשמלחלה עלייה בייצור  בשנים האחרונות

כפי שניתן לראות  הממוצע לשעה החשמל קודמת בייצורה, נרשמה ירידה בהשוואה לשנה 0202מרץ ואפריל 

 5.20תרשים ב

 

 0282מול שנת  0202אפריל בשנת -: הפרשי ייצור חשמל על פני החודשים ינואר5תרשים 

 

-ו 0283גבוה בממוצע בהשוואה לפברואר בשנים היה הייצור היומי  ,0202ראשונה של פברואר הבעוד במחצית 

, ובאפריל ירד 1%-קודמת בהשנה בבהתאמה, בחודש מרץ הייצור היה נמוך בהשוואה למרץ  2%-ו 82%, 0282

-בודשי של חשמל הסתכם אפריל הייצור החו . סה"כ בחודשים מרץ2%-בכ 0283אף מתחת לרמת הייצור בשנת 

 ביחס לשנה שעברה. 1.0%מהווים ירידה של ה 0282-אלף מגוט"ש ב 82.1-ביחס ל 0202אלף מגוט"ש בשנת  2.2

 

בסוג הדלק  רדה בשיעורים שונים בתלותיהקורונה התפשט, צריכת האנרגיה במשק נגיף ל שניתן לראות שככ

בלבד  22%-עמד על כהוא מרץ חודש והגיע למצב בו בסוף  ביותר, באופן הגדולובסקטור. השימוש בדלקים ירד 

צריכת הירידות בביחס לאותה התקופה אשתקד.  82.2%-סך צריכת הדלקים ירדה בכ .ביחס לתחילת התקופה

 02%-חשמל היו יחסית דומות )כפי שגם פורט בפרקים קודמים(, עם ירידה מקסימאלית של עד כבהגז הטבעי ו

בחשמל ביחס לאותה התקופה  1.0%-וכ ,בצריכת הגז הטבעי 88.0%-רידה של כביחס לתחילת התקופה, י

  אשתקד.

  

                                                        
 ייתכן ויש צורך בנרמול ביחס לטמפרטורות באותן תקופות. 20
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 התמודדות עם משבר הקורונה
 

חברות ובכלכלות בבריאות, המערכות ב ופגע, האחרונים יצר את משבר עולמי הגדול ביותר בדורות הקורונה נגיף

את פעילות התחבורה, המסחר והכלכלה ברחבי  ושפע גם הוא ממשבר זה, שהאטהברחבי העולם. מגזר האנרגיה 

אף הירידה בביקושים הצליחו רוב המדינות בעולם לשמור על איתנות משקי  עלבפרק הקודם. שהוצג כפי  העולם

ממשלות ה מול מצב חסר תקדים זה,האנרגיה ולא נצפו חריגות משמעותיות באספקת האנרגיה ברחבי העולם. 

בפרק זה נתאר חלק מהפעולות  .המשבר, הן בהיבט הרפואי והן בהיבט הכלכליבעולם התמודדו בצורה שונה עם 

 שננקטו בתחום האנרגיה בעולם ובישראל.

 

 התמודדות עם משבר הקורונה בעולם

מדינות  שלועידה של שרי האנרגיה  , 0202באפריל  03-ב באיחוד האירופי נערכה ,כדי להתמודד עם המשבר

ועידה פרסמה הנציבות האירופית ובנושא מוכנות והתאוששות ענף האנרגיה. בעקבות ה האיחוד

(EUROPEAN COMMISSION) האנרגיה שיטות להתמודדות עם סיכונים במגזר מפרט ה 21דו"חביוני  0-ב

וכן על רקע העובדה  ,גבוהה של מגזר האנרגיה ותרמת מוכנ דווקא על רקעח זה פורסם "הקשורים למגיפה. דו

המלצות של מומחים בתחום האנרגיה מהמדינות השונות, ח כולל "כי לא נצפו הפרעות באספקת האנרגיה. הדו

מספר סיכונים לטווח קצר כמו אבטחת . הדו"ח מתאר גיהמפעילי רשת אספקת האנרשל של חברות האנרגיה ו

אתגרים לטווח ארוך יותר כמו כן לאספקת אנרגיה ללקוחות שנפגעו וזמינותם של עובדים מומחים בתחום, ו

 הקריטיות וההשפעה של עיכובים בתחזוקה. אמינותם של שרשראות האספקה 

 

 –הכרוכים במשבר והן  םסיכוניהעם טובה שיטות עבודה להתמודדות  02ממליץ על הדו"ח כמו כן, 

 

                                                        
 הנציבות האירופית – 0202ביוני  0 –הדו"ח המלא  21

שמירה על המשך 
הספקה גם לגורמים  

ולקוחות פגיעים במערכת

הכרזה על משק האנרגיה  
כשירות חיוני

שמירה על תנועה 
חופשית לעובדי משק 

האנרגיה

שמירה על זרימת 
תחבורה חיונית בכדי  

להבטיח את המשך קיום  
שרשראות האספקה  

בתחום האנרגיה

ווידוא המשך תפקודו של 
משק האנרגיה הפנימי  

של כל מדינה

קיומן של תכניות לשעת  
חירום

קיומן של תכניות עסקיות  
הנותנות דגש על 
המשכיות ועמידות  

למשבר

סולידריות ותיאום חוצה  
גבולות הכולל תקשורת 

מלאה ושיתוף מידע

עבודה מרחוק בתחומים  
שאינם חיוניים

אדם לא חיוני  -צמצום כוח
בתחום התחזוקה

,  אמצעי היגיינה ותברואה
וכן הדרכה לפרוטוקולי  

היגיינה

,  סיוע חוצה גבולות
שיתוף פעולה והדרכה 

למפעילים במשק 
האנרגיה

יתירות של חדרי בקרה 
ויישום שלטיה מרחוק

הקמת בסיסים  
למתנדבים לעבודה  
בתשתיות קריטיות

צמצום תחלופת תפקידים 
במהלך המשבר

בידוד מראש של אנשי 
צוות לפני גישתם 
למקומות מבודדים

גילוי  , במיקומי מפתח
שימוש באמצעי  , מוקדם

פינוי ותמיכה ספציפית  
לעובדים

חיזוק אמצעי הבטיחות  
ושיתוף  ( סייבר)ברשת 

פעולה בתחום

גישה מבוססת סיכון  
פרגמטית של 

,  הרגולטורים הלאומיים
בפרט במגזר הגרעיני

השבת תשומת לב  
להשפעה הכלכלית על  

על  , חברות האנרגיה
קבלני המשנה  

והמשקיעים

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/1_en_document_travail_service_part1_v3.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/1_en_document_travail_service_part1_v3.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/1_en_document_travail_service_part1_v3.pdf
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 . יחד עם זאת,הדו"ח שם דגש על כך שהחברה והכלכלה זקוקים לאספקת אנרגיה יציבה ובטוחה בכל עת

ירות בעוצמה ומשך הזמן של ביבשת ותלויים יש טיביטחון האנרגהם סיכונים חדשים ביחס ל הסיכונים השונים

על מנת  ,והנציבות האירופאית באיחוד ות החברותהדו"ח מדגיש את הפעולות שנקטו המדינ ,בנוסף .המגיפה

. הדו"ח מפרט את חילופי הדברים בין הנגיף ולהפחית את ההשפעות האפשריות שלהמגפה לפקח על התפתחות 

קבוצות המומחים הרלוונטיות שהוקמו בחקיקה לפני מספר שנים. קבוצות אלה כוללות את ארגון החשמל הגז 

 The( , את הארגון האירופאי לאנרגית גרעין )The Electricity, Gas, and Oil Coordination Groupsוהנפט )

European Nuclear Safety Regulators Group), ( ואת קבוצת הרשויות שמחוץ לאיחוד האירופיEuropean 

Offshore Authorities Group יםמתבטאה ,מפתח במהלך המגיפה ילו ממלאים תפקידא(. פורומים אירופיים 

במונחים של שיתוף מידע ושיתוף פעולה בין המדינות החברות כדי להבטיח מוכנות לסיכונים ותיאום חוצה 

גבולות. המסמך משלב גם את הלקחים שהפיקו ארגונים אירופאים שונים בתחום ובמיוחד הארגון האירופאי 

גיבוש שיטות עבודה של רשת הגז והנפט ליצור החשמל ביבשת. המטרה העיקרית של המסמך היא לתרום ל

 .יעילות בענף האנרגיה לטיפול בסיכונים הקשורים במגיפה הנוכחית ובמגיפות עתידיות ברחבי אירופה

( אספה ופיתחה מרכז משאבים שיהיה מסוגל לתת מענה ותמיכה NGAהתאחדות המושלים הארצית בארה"ב )

. הארגון לקח בחשבון משברים למושלים וליועציהם בזמן משבר אנרגטי שעשוי להתפתח במהלך המגיפה

מתקיפת סייבר, הפסקות חשמל, מחסור בנפט וגז ומשברים אחרים הקשורים  להתרחש כתוצאהשעשויים 

 22,23באנרגיה. רשימת המשאבים משלבת מספר ארגונים ביניהם התעשייה וגורמים פדרליים.

ד לסייבר, ביטחון אנרגטי ובאופן ספציפי המשר ,(DOEמחלקת האנרגיה של ארה"ב )בכל הקשור לסייבר, 

בינואר. משרדים אלו  88-( עוקבים מקרוב אחר התפתחותו של נגיף הקורונה מאז הCESERותגובת חירום )

המודעות ולהיערך לסוגיות  י, הפדרלי והמדינה בכדי לעלות אתפועלים בתיאום עם שותפי המגזר האנרגט

פים במגזר האנרגטי ששמים דגש על תקיפות מספק יעוץ לשות CESER-העשויות לדרוש תמיכה פדרלית. ה

-( פרסמה הנחיות להתגוננות מפני פריצה לשיחות וידיאו. בFBIהמגיעות מתחום הסייבר. הלשכה הפדרלית )

 CESER-שוחררה התרעה על איום הסייבר הצפון קוריאני עם צעדים מומלצים להפחתה. ה 0202באפריל  82

גודל הסיכון המלא של שרשרת האספקה, כולל זו של ספקי  קורא לחברות בתחום האנרגיה להעריך את

 24עשוי להשפיע על השירות בתחום. COVID-19כדי להעריך כיצד  ,השירותים המנוהלים והתעשייה

 

  

                                                        
 ן המושלמים הלאומי של ארה"בארגו –מרכז המשאבים המדינתי  –ביטחון אנרגטי  22
 הארגון הלאומי של עובדים משק האנרגיה בארה"ב – 0202למרץ  80 –מענה חירום למשבר הקורונה בתחום האנרגיה  23
 CESER - 0202ביוני  83 – ושאלות נפוצות COVID-19מאמצי תגובה של מגזר האנרגיה  24

https://www.nga.org/energy-resource-center/
https://naseo.org/news-article?NewsID=3477
https://www.energy.gov/ceser/articles/covid-19-energy-sector-response-efforts-and-frequently-asked-questions


 

00 

 עם משבר הקורונה בישראלמשרד האנרגיה התמודדות 

 ימצבשגרה ובהשלכות משמעותיות על הרציפות התפקודית של מדינת ישראל ב נןלשינויים במשק האנרגיה יש

צריכת  בתקופת משבר הקורונה ה.של משק זתפקודו התקין  חשיבות יתרה להבטחת קיימת ,לכן .חירום

הצליחו האנרגיה הכללית במשק אמנם ירדה, אך משרד האנרגיה, יחד עם הרשויות, החברות ויתר הגופים, 

 .שיא הגל הראשון של הקורונהציפות האנרגטית ואספקת האנרגיה תתקיים גם בכי הרלהבטיח 

, למשבר מסוג זה יכולות בעל השלכה ישירה על משק האנרגיהמשבר הקורונה אינו משבר על אף שכי  ,ןיצוי

במטרה להבטיח  כבר בשלב מוקדם משרד האנרגיה החל לפעולהמשק. כלל לכות חמורות ביותר על שלהיות ה

התואם את דרישות המשק,  צורה מלאה, באופןמים לאזרחי מדינת ישראל באספקת מקורות האנרגיה והאת 

 תקנות לשעת חירום.לו למדיניותבהתאם ו

, שיפורטו בהמשך, אשר מספר צעדים רוחביים, נקט משרד האנרגיה של משבר הקורונה ך הגל הראשוןלאור

וניהול המשבר כולו, נעשו בשיתוף פעולה וגמישות מצד  . צעדים אלה,ועדו להבטיח את הרציפות האנרגטיתנ

הרשויות הייעודיות וחברות התשתית למציאות המשתנה, תוך יישום מהיר של ההחלטות יחד עם בקרה ומעקב 

 המשרד הערכות מצב הובילמו כן, על מנת להתייעל ולשפר את התנהלות משק האנרגיה, כ של משרד האנרגיה.

ל הגופים לת ככוללת אאנרגיה. בראש הרשות עומד מנכ"ל משרד האנרגיה והיא עתיות ברשות העליונה ל

. פורום זה אף הייעודיות )חשמל, מים, גז ודלק(המאוגדים תחת הרשויות  האנרגיה שקהרלוונטיים לניהול מ

 אצל שר האנרגיה.  אופן שוטףבהתכנס 

 התאםבשהשתנו  במספר מישורים עיקריים ובתקופת המשבר נעש והפעולות שננקטו התנהלות משק האנרגיה

 -החירום מצבל

 באמצעות גיבוש תמונת מצב יומית, ביצוע הערכות מצב עתיות לפי הצורך והשתתפות ניהול האירוע .8

 בהערכות המצב הלאומיות של גופים שונים כגון מל"ל, רח"ל, פיקוד העורף ועוד. נציגי המשרד

אפייניו יוצאי הדופן של המשבר, גיבש משרד האנרגיה, לאור מ -האנרגיה לגופי מקצועית הנחייה  .0

בשיתוף הגורמים השונים, נהלים לשגרת העבודה בתקופה זו. הנהלים וההנחיות התייחסו בין היתר 

אמצעי מיגון ועוד. כמו כן, משרד האנרגיה לעובדים במתקנים חיוניים, המשמרות ללמצבת כוח האדם, 

חס לסוגיות הבריאותיות השונות והיווה גורם מייעץ ומכווין גם ביתכלל את עבודת הרשויות והחברות 

 . והבטחוניות כתוצאה ממצב החירום

בריאותית של המשבר, המשרד -בשל היעדר הבנה מקצועית - נהלים בריאותיים וסיוע מקצועיקביעת  .8

מתקני גייס מומחה חיצוני אשר גיבש נהלים מותאמים שיאפשרו את המשך הפעילות התקינה של כלל 

  .האנרגיה

את המשרד היה שותף לגיבוש תקנות שעת חירום שהחריגו את משק האנרגיה ו –תקנות שעת חירום  .2

אנרגיה כדי להמשיך לפעול ולספק  ,זאת המשק.על  הכלליות מהמגבלות אנרגיההת אספקשרשרת 

האנרגיה  באופן סדיר לתושבי המדינה. בנוסף, המשרד החריג את המשך הפיתוח והפרויקטים בתחום

 .פוטנציאל האצת המשק הגלום בהםבשל ו שנמצאים בתהליך הקמה, לאור חשיבותם הרבה למשק כולו

במומחים זרים על מנת להבטיח את הרציפות  רמשק האנרגיה נדרש בין היתר להיעז - כניסת זרים .2

ת המשבר, ועל אף המגבלות על כניסת זרים לארץ בשע ,התפקודית במתקני האנרגיה השונים. לאור זאת
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ם לכניסות מומחים זרים לפעילות בחברות התשתית בפרויקטי מימותא יםהמשרד ליצירת נוהלפעל 

 אחזקה ופיתוח.

במהלך המשבר המשרד יזם והוביל מול משרד הבריאות ביצוע בדיקות קורונה  - בדיקות קורונה .0

 יזומות, באופן חריג, לעובדים חיוניים בחדרי בקרה על פי סדר עדיפות.

לצרכיה  המשרד הקצה פקחים מיחידות הפיקוח של המשרד לסיוע למשטרת ישראל - הקצאת מפקחים .1

 .השונים בהתמודדותה עם המשבר

 מהתנהלות משק האנרגיה בגל הראשון מסקנות כלליות

ריאות גופי הבלצד ור היותו בסיס לכלל פעילות המשק משק האנרגיה חייב לפעול בחירום כבשגרה לאכאמור, 

דדות עם המשבר הבריאותי הנוכחי, משק האנרגיה, על אף שלא היו נהלים מוגדרים ומקיפים להתמו ון.והביטח

לה. זאת לאור עם המשבר בצורה טובה ויעי , נכון לסיום הגל הראשון,התמודדלהצליח  ,משרדבהובלת ה

עם בזמן אמת שהיוו תשתית להתמודדות  ,למצבי חירום )מלחמה ורעידת אדמה(מבעוד מועד המשרד היערכות 

 ידועים ושאינם ידועים.  יםמשבר

החשיבות ביצירת הנחיות מתחדדת ובמחשבה על ההתמודדות עם הגל השני, לאור נחיצותו של משק האנרגיה 

ממשלתיים ביחס למשק האנרגיה, ובפרט בסיוע מצד הממשלה הת ורגולציה אחידה של כלל הגופים ברורו

 , כפי שיפורט להלן:ם לניהול משק האנרגיה בשעת חירוםלהבטחת התנאי

 ,תרגול הגופים השונים לשעת חירום לא היה מותאם לקשיים ולאתגרים שהביא עימו משבר הקורונה .8

ברכישת אמצעי מיגון מתאימים  למשלמציאות והשלכותיה, כמו עם ה מודדותולכן היו קשיים בהת

שעלה הוא הצורך בגמישות בהגדרת העובדים החיוניים וביצוע בדיקות קורונה. קושי רוחבי נוסף 

, כמו גם אישורי מעבר ושמירה על תנועה חופשית ושיפור יכולת העבודה מרחוק ,והמפעלים החיוניים

 . לעובדי משק האנרגיה החיוניים במתקנים עצמם

ם התמודדות טובה עם תרחישי חירום שוני מאפשריםנוהלי החירום הקיימים של משק האנרגיה  .0

 ה, ישאללצד שימור נהלים . בהתאם לשקול דעת פנימיצעדים דחופים  ףלתעדומרחב פעולה ונותנים 

 שיאפשרו התנהלות טובה יותר במצבי חירום מגוונים. יותספציפ הנחיותלגבש 

משק האנרגיה נמצא בשיח מתמיד ועבודה משותפת עם גורמים בינלאומיים, ומשכך קיים הכרח  .8

, במהלך המשבר מציאות זוכחלק מ כאשר השמיים נסגרים.גם גם בעת משבר ו לאפשר שתוף פעולה זה

צפה התלות של משק האנרגיה בישראל במומחים זרים, אשר המחישה את הצורך בהכשרת מומחים 

 מקומיים.

קיום הערכות מצב משותפות של מנכ"ל המשרד יחד עם ראשי הרשויות ומנכ"לי החברות הממשלתיות  .2

משמעותית לתפקוד טוב יותר של משק האנרגיה, ויצרו שיתופי פעולה והושטת סיוע הרלוונטיות תרמו 

כאשר קיימים קשיים אף ו ,יש לאפשר קיום שיח מסוג זה גם בתנאי לחץמשכך,  הדדי בין כלל הגופים.

 מפגשים אלה.בקיום פיזיים ולוגיסטיים בעריכת שיחות ו

רה אספקת האנרגיה הרציפה. לאור זאת, תרומתו של המומחה הרפואי הייתה רבה ובזכותה נשמ .2

אודות נגיף הקורונה והשפעותיו, במקרי חירום בהם חסר ידע מקצועי במשרד, כגון הבנה רפואית על 

מומחה חיצוני אשר יגשר על פערי המידע כך שניתן יהיה להבטיח את המשך פעילות נכון יהיה לערב 
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אשר לא קיים במשרד ידע והבנה מקצועית  מסקנה זו נכונה לסוגי משברים שונים משק האנרגיה.

 לגביהם.

יש להרחיב ולאפשר עבודה מרחוק ויכולת שליטה מרחוק על משקי האנרגיה השונים. בין היתר, יש  .0

לבחון יתירות של חדרי בקרה ויישום בקרה ותפעול מרחוק של מתקנים מסוג זה. מעבר לשליטה 

ח את אספקת האנרגיה הרציפה, לצד שמירת להבטי המרחוק, דיגיטציה של שירותים שונים יכול

יצוין, כי יחד עם הרחבת השירותים  בריאותם ובטחונם של עובדי המתקנים השונים והציבור.

 הדיגיטליים, יש לחזק את אמצעי הבטיחות ברשת והגנות הסייבר.

נוספים,  כפי שאנו רואים כבר היום, על אף שמשבר הקורונה הוא משבר בריאותי, הוא גורר גם משברים .1

ובראשם משבר כלכלי אשר פגע בכלל המשק. למשבר כלכלי זה, כמו גם להשלכות אחרות של המשבר 

הבריאותי, קיימות השפעות גם על תפקודו של משק האנרגיה, ומשכך יש לבחון אפשרויות למתן מענה 

חשמל. כלכליים לאור עצירת חלק מתשלומי הלקשיים אלה. כך למשל, חברת החשמל נתקלה בקשיים 

השלכות כלכליות במקרה הנוכחי, צלחה החברה משבר זה, אך יש לוודא כי קיימים פתרונות שונים ל

 ואחרות של מצבי חירום שונים.

 אל תוך הגל השני

לכך החליטה הממשלה על שורה של  כתגובה עלייה משמעותית בתחלואה בישראל, בשבועות האחרונים נרשמה

בישראל  שלא כמו בגל הראשון, כבר בשלב זה נדגיש, כי צעדים ביניהם סגרים ממוקדים וצמצום התקהלויות.

  ,לאור העלייה בתחלואה תחבורה ציבורית, מסחר ועוד. חיים שכוללת את עיקר שוק העבודה,מתנהלת שגרת 

וך רצון להבטיח כי כלל הצעדים שננקטו בגל הראשון נשמרים תחודשו הערכות המצב עם החברות הממשלתיות 

כן יש לנקוט  הסיכוי לתחלואה ועל ם לצד הקורונה מגבירה אתביתר שאת, ביחוד לאור העובדה כי שגרת חיי

 של מתקנים חיוניים למשק.  משנה זהירות בהפעלתם

ים הנדרשים לשמירה על הצעדעל מעת לעת, המשך התחלואה מחייב את משק האנרגיה לדקדק ולעמוד 

עבודה מבית  עידוד תוך לההנחיות שהובאו לעיומשיך בשמירת המסקנות מעל כן המשרד  הרציפות התפקודית.

 לכל עובד ועובדת אשר הדבר מתאים לאופן העבודה שלהם )צעד זה אומץ הן במשרד והן בחברות הממשלתיות

, ם ומעבר למתן שירותים באופן מקוון או טלפוניניעת קבלת קהל לגופים הרלוונטיי, מ(עליהן אמון המשרד

יצירת קפסולות עבודה , עמידה והקפדה על גירת הישיבה המשותפת בחדרי האוכלצמצום התקהלויות דרך ס

מקוונות. נדגיש צמצום בישיבות פיסיות וחזרה לעריכת ישיבות , הרמטיות במקומות רגישים כמו חדרי בקרה

ודחופים צפוי להמשך הרי שאחד מן  נוספים גלים של קיומםמתמשך וכי לאור העובדה שמדובר במשבר 

האתגרים המרכזיים איתם מתמודד המשרד הוא שמירה על קיום ההנחיות לאורך זמן ומניעת התרופפות קיומן, 

הדבר מצריך מעקב מתמיד, מאמץ ושיח מתמשך עם העובדים במשק האנרגיה. לא למותר כי התמשכות 

רציפות וכי מעבר לשמירת ה ובעולם בארץ המשק של נוספת הערכות להצריך עשויים המשבר והעמקת

התפקודית של משק האנרגיה יש להבטיח את המשך פיתוחו תוך עידוד השקעה כלכלית במשק זה שהינו חיוני 

 לכל היבטי החיים של התושבים והאזרחים בישראל.

 .עמנו לקידום מטרה זולאור זאת נבקש להביא גם את ההזדמנויות והצעדים הנדרשים לט
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 הזדמנויות ביציאה ממשבר הקורונה
 

על מנת להתמודד עם המשבר  ,מדינת ישראלבתוכן גם בפרק הקודם סקרנו פעולות שנקטו מדינות שונות בעולם ו

ידית של הממשלות יאין ספק שהאחריות המולהבטיח את המשך אספקת האנרגיה למשק באופן רציף ואמין. 

עם  ,עם זאתלכלל האוכלוסייה.  שמירה על הרציפות התפקודית והמשך אספקה רציפה של אנרגיהבעולם היא 

הפרק   .פותח חלון הזדמנויות לשינוי המשבר שנוצר ,סיום הגל הראשון ולקראת הגל השני/החיים לצד הקורונה

. הפרק נוגע הנוכחיזה ואת יכולת הצמיחה וההתפתחות במצב הנוכחי סוקר את ההזדמנויות הקיימות במשבר 

תכניות שונות להשקעה בצמיחה בתחום האנרגיה שפורסמו בעולם וכן בבנושא זה,  IEA-בפרסום של ה

 הזדמנויות במשק האנרגיה בישראל.וב

 

 הזדמנויות ביציאה ממשבר הקורונה בעולם

 י העולםת ברחבלממשלו האת הקריא IEA-ה מוביל, הרחב בעקבות המשבר הרפואי מאז החל המשבר הכלכלי

 היא ככל האפשר. המשמעות ,משברים עתידייםובעלת יכולת עמידה במקיימת להיציאה מהמשבר להפוך את 

בדרך שלוקחת בחשבון את האתגר  . על טיפול זה להיעשותנושאי הליבה של המיתון העולמיידי ביטיפול מ

תשתית כלכלית  ייצרות מעצבי המדיניו החלטות העיקרי בבניית מערכות אנרגיה נקיות ובטוחות יותר.

שהוא הציב יקבעו האם יש לעולם סיכוי לעמוד ביעדי האנרגיה והאקלים הבאות ושנים העשרות לואנרגטית 

אשר  המטבע העולמית,, בשיתוף קרן קיימא-תכנית ההתאוששות בתפרסם  IEA-העל כן,  טווח הארוך.לעצמו ב

יש הזדמנות ייחודית כיום להגביר את הצמיחה הכלכלית, ליצור מיליוני  ברחבי העולם כי לממשלותטוענת 

 .מבנית וארוכת טווחאת פליטת גזי החממה הגלובלית לירידה  להביאמקומות עבודה חדשים ו

 

צביעים על כך שיש להגביר את , מ0223-2על פי הדו"ח שפורסם, גודלו של המשבר והלקחים מהמשבר של 

, יכולה להעלות את IEA-תשומת הלב למשק האנרגיה בשלבים הבאים. השקעה במשק האנרגיה, על פי ה

, תוך מתן דגש על שיפור העמידות של מערכות האנרגיה. יתרה מזאת, יש צורך בהשקעות בתחום התעסוקה

הציבו לעצמן בנושא שינויי האקלים, גישה  האנרגיה על מנת לעמוד ביעדים ארוכי הטווח שמדינות העולם

לאנרגיה וקיימות. בעוד שמשבר הקורונה יכול במובנים מסוימים לפגוע במאמצים לפתח כלכלות המבוססות 

על אנרגיה נקיה, בעיקר עקב ירידות מחירים בדלקים הפוסיליים, בדרכים אחרות הוא יכול אף לחזק מאמצים 

 :25להדרכים כאמספר , פורט IEA-אלו. ה

תכניות הרחבה רוב הבנקים המרכזיים הגיבו למשבר על ידי הורדת ריבית ו – שינויים בסביבה המוניטרית .8

ליצירת פרויקטים עתירי הון  יםהסיכויכך שכמותית. המשמעות היא שעלות ההון באזורים רבים ירדה, 

  .השתפרו משמעותית כגון פרויקטי תשתית רחבי היקף

אי היציבות בשוק הדלקים הפוסיליים מביא מדינות אשר כלכלתן  –תנודתיות בשוק הדלקים הפוסיליים  .0

מבוססת על ייצוא דלקים מסוג זה לגוון את מקורות ההכנסה שלהן. כמו כן, הירידה במחיר הגז מסייעת 

 למדינות לנטוש את ייצור החשמל מפחם ולעבור לייצור בגז טבעי.

לזיהום אוויר בערים, המקושר ברובו לתחבורה  – ונותיה של אנרגיה נקייה ובטוחהמודעות מוגברת ליתר .8

 תיפוטנציאל בעל תרומהפחם, יש השלכות מהותיות על הבריאות, והוא גורם בבכבישים ולשימוש בנפט ו
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זיהום  את כמותהדגישו הסגר . שיפורים משמעותיים באיכות האוויר בתקופת הלקורונהלתמותה הקשורה 

 קיים בדרך כלל בערים רבות.הר אוויה

שקרו חלק מהשינויים בדפוסי ההתנהגות  – אפשרות לשינויים מתמשכים בהתנהגותם של אנשיםה .2

 הפוךדעך. עבודה מהבית יכולה לי לאחר שהמשברגם להימשך במידה מסוימת עשויים במהלך המשבר 

ולצמצם את זיהום האוויר בערים. לעומת זאת, בגלל הנסיעות בכבישים להפחית את  נפוצה יותר,ל

שיכול הסיכונים הבריאותיים הנתפסים, יתכן גם חוסר רצון מתמשך לשימוש בתחבורה ציבורית, מה 

 הום האוויר.על הפחתת זי להקשות

 

. טכנולוגית הארגון ממליץ על פעולות בשישה סקטורים: חשמל, תחבורה, בניה, תעשיה, דלקים וחדשנות

בניה  ת החשמל; להאיץושל רשת הקוט במגוון אמצעים התומכים בהרחבלנממליץ הארגון   בסקטור החשמל

בעיקר על ידי שימור מתקנים  -וגרעין ייצור חשמל מבוסס מיםשל  ותפקידשימור מתקני רוח ושמש חדשים;  של

במכירות רכב  82%רידה של , צופה הארגון יבתחום התחבורה והמשך ניהול הייצור על ידי גז ופחם.קיימים; 

י יעשויה להגביר את היעילות של צשונות כניות . התמיכה הממשלתית באמצעות ת0202ברחבי העולם בשנת 

טעינה הקמת עמדות הליכה ורכיבה על אופניים,  שבילייות חשמליות. השקעה בהרכב ולקדם את השימוש במכונ

באופן ת פוטנציאל יצירת מקומות עבודה ובעל ןה הקמת תשתיות להסעת המוניםשל כלי רכב חשמליים ו

בסקטור  תפחית את זיהום האוויר המקומי ותעזור בהסבת דפוסי התחבורה העתידיים. . השקעה כזומשמעותי

. הצורך בהשקעה מהירה בתחום לבצע צעדים לשיפור היעילות של בניינים ומכשירי חשמל במהירות ישהבניה 

מיליון דולר לכל משרות  82-82שינויים אלו עשויים לייצר וימים במקרים מסזה מתחדד בעיקר מאחר ש

קטנים ובינוניים. השקעה  במפעלים תעשייתייםפגעה באופן בלתי פרופורציונאלי  המגיפה בתעשייהושקעו. יש

השקעה  ,בתחום הדלקים .ושקעויש יםמיליון דולרכל מיליון משרות ל 82-83-ביעילות אנרגטית, תייצר כ

ות מתאן עשויה להפחית הפסדים בענף הנפט והגז תוך הפחתה חסכונית של פליטת גזי חממה. הפחתת פליטב

 יםסבסודם של דלקלהפסיק את למאמצים  הפורייהתקופה הנוכחית של מחירי נפט וגז נמוכים מספקת קרקע 

חדשנות ה ושקעו.ימשרות למיליון דולר ש 82-82-ליצור כדלקים עשויה -בתחום הביו התמיכה בצמיח. פוסיליים

מימן, מחקר ופיתוח בתחום הערכות האנרגיה העתידיות, ותפקיד מכריע בשיפור מאף היא ממלאת  טכנולוגיתה

סוללות, כורים גרעיניים מודולריים קטנים ולכידת פחמן, עשויים להביא לתועלת עצומה לאורך זמן תוך ה

 26.שיושקעו מקומות עבודה חדשים למיליון דולר 3-8יצירת 

 

עדיין עוסקות ברמה  כשהן רוב מדינות העולםאשר התפרסמו רק לאחרונה, תופסות את  IEA-מלצות הה

הפרקטית ביציאה מהמשבר הרפואי אליו הן נקלעו כתוצאה מנגיף הקורונה החדש. עם זאת, מספר מדינות כבר 

ק של השקעה בתחומי הכריזו על חבילות סיוע לשיקום הכלכלה. רובן הגדול של חבילות הסיוע אינו כולל חל

האנרגיה מכיוון שיש התמקדות בניסיון לשקם את הסקטורים שנפגעו באופן חמור במהלך המשבר. למרות זאת, 

הממשלה מחפשת לממן פרויקטים גדולים  בניו זילנדחלק מהמדינות כבר הכריזו על השקעה בתשתיות אנרגיה. 

מכיוון שמגזר התשתיות הסגר בעקבות התשפטות הקורונה וזאת של תשתיות כדי לשפר את הכלכלה לאחר 

הממשלה הטילה על מספר אנשי  .הקרובים ממה שהיה אמור לספק פחות משרות בשלושה חודשים 82%מציג 

שניתן יהיה לחזור ולבנות בקצב שקדם פרויקטים שמוכנים להתחיל ברגע  מפתח במגזר התשתיות למצוא
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על ידי הפרויקטים החדשים ימומנו  על ניו זילנד. סגרשפעה הכלכלית שיש ל, כדי לסייע בהפחתת ההלמשבר

ר. שר מיליארד דול 80בסך  0282אושרה בסוף המאסיבית שכבר בנוסף לתכנית ההשקעות זילנד -ניוממשלת 

מיליון דולר בתחום המים,  82-התשתיות הניו זילנדי הכריז כי המדינה מחפשת פרויקטים ששוויים גדול מ

 27רה, אנרגיה נקייה ובניין.התחבו

 

-מיליארד דולר כדי לנקות בארות נפט וגז בלתי פעילים. זה יעזור לשמור על כ 8.10עד  תשקיע ממשלת קנדה

הפחתת על מנת להמשיך במיליון דולר  122כמו כן, קנדה תקים קרן בגובה  משרות באלברטה בלבד. 2,022

קרן זו תספק בעיקר תרומות הניתנות להחזר כספי  מתאן.פליטות בתחום הנפט והגז בקנדה, תוך התמקדות ב

לחברות נפט וגז קונבנציונאליות ומחוצה להן כדי לתמוך בהשקעותיהן לצמצום פליטת גזי חממה. מתוך סכום 

 28מיליון דולר למגזר החוץ. 12זה יוקצו 

 

ושש מההשפעות מיליון ליש"ט במטרה לסייע למשק האנרגיה להתא 00הוקמה קרן בהיקף של  בסקוטלנד

קרן תתמוך בעסקים בענפי הנפט, הגז והאנרגיה ה קורונה ומהתרסקות מחירי הנפט והגז.ההכלכליות נגיף 

 ההשקעה במהלך חמש השנים הבאות ככל שהם יגדלו ויגוונו ויסייעו למשוך השקעות במגזר הפרטי באזור.

, ועוזרת לסקוטלנד לעמוד פליטות להפוך למובילה עולמית במעבר לאפסיה של בריטניה מבססת את שאיפות

 Hub כוללים על ידי הקרן מימוןל שנשקליםפרויקטים מרכזיים  אקלים.הביעדים השאפתניים שלה לשינויי 

 .אזור מעבר אנרגיהו פרויקט צנוברמימן,  Hub, פליטות אפסבתחום הפתרונות למרכז ה, פרויקטים של ימיתת 

ת האספקה, ותעבוד עם עסקים מקומיים כדי אוההשקעה תועיל גם למגזר האנרגיה הסקוטי הרחב ושרשר

 29.סקוטלנדלמקסם את הצמיחה הכלכלית הכוללת ברחבי על מנת קיימא ו-ותלתמוך בעבודות בר

 

מיליארד  820מיליארד יורו ) 882בשווי  סיועהקואליציונית הסכימה לחבילת  ממשלת גרמניהבתחילת יוני, 

בגרמניה ידידותית לעתיד" ומוקצים  העעמודי תווך, שאחד מהם נקרא "השק החבילה מחולקת לשלושה דולר(.

 על . לעמוד זה יש דגש חזק אך לא בלעדימסך התכנית 83%-מיליארד דולר(, או כ 20מיליארד אירו ) 22לה 

אחת התכונות הבולטות היא חבילת תמיכה משמעותית  קיימא".-בתמעבר לכלכלה "-ו ירוקה" אנרגיהל"מעבר 

מימן, במיוחד מימן מתחדש. משרד המחקר הגרמני אומר כי "מימן טכנולוגיות מיליארד אירו בפיתוח  2בסך 

 30".ירוקה אנרגיהלשל מחר" ויהיה "חיוני למעבר  הדלקירוק" המיוצר מאנרגיה מתחדשת הוא "

 

 ראלבר הקורונה בישזדמנויות ביציאה ממשה

המשבר הכלכלי שנוצר כתוצאה מהמשבר הרפואי, מאפשר הסתכלות מחודשת על הפרויקטים המתוכננים 

ההשקעה בהם על מנת לסייע למשק לחזור למסלול הצמיחה.  והאצת בארץ בתחום האנרגיה, החשמל והדלקים

ן יש להאיץ את ההשקעות שהמדינה מקדמת צריכות להיות בעלות תועלת כלכלית מיידית וארוכת טווח, ולכ

כבר כבעלי פוטנציאל תרומה משמעותי לצמיחה. פרויקטים מסוג זה  בעבר חנואובההשקעה בפרויקטים אשר 

                                                        
 COVID-19 -לממן פרויקטים גדולים לאחר תום הממשלת ניו זילנד מחפשת  27
 התכנית הכלכלית של ממשלת קנדה בתחום האנרגיה ליציאה מהמשבר 28
 פליטות אפסל טימיליון ליש"ט להובלת המעבר האנרג 00סקוטלנד מקדישה  29
 העיקרית הסיועהממשלה הגרמנית מאמצת את חבילת  30
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היא כי מדובר ההערכה  .31בתכנית להאצת פרויקטי תשתית במשק האנרגיההוצגו על ידי משרד האנרגיה 

יגיע מהסקטור  המימון מתוכם יידרשו כהשקעה תקציבית ושאר 80% - ₪מיליארד  02-בהשקעה משקית של כ

השקעה מינימלית של המדינה בפרויקטי התשתית המפורטים בתוכנית, במקביל כי במשרד מאמינים  הפרטי.

את. נוסף על ת הפעילות בעת הזא צואיילתועלת ישירה גדולה למשק ו וביאילהסרת חסמים בתחומים אלה, 

תכנית ההאצה, ישנם צעדי מדיניות נוספים אשר מתוארים בתכנית מאה הימים. כמו כן, ישנם וקטורים נוספים 

על שלל האנרגיה,  במשקת מספר פרויקטים משמעותיים ות כוללוהתוכנילהמשיך ולהתקדם. בהם כדאי 

 היבטיו. 

תר חיזוק מערכת ההולכה, הקמת קרן הלוואות למימון בניית נכללים בין הי – בתחום האנרגיה המתחדשת

לקידום הגברת ההשקעה במו"פ ותמיכה בפרויקטי חלוץ מתקנים פוטו וולטאים על מבנים ציבוריים, ו

 חסמים הסרתל. כמו כן, פועל המשרד גורמים מסחריים וצרכנים פרטיים באמצעות טכנולוגיות אגירת אנרגיה

. הסרת חסמים זו (סולארי, אגירה ורוח) מתחדשת אנרגיה של לאומיים פרויקטים לקידום המקרקעין בתחום

ויאפשרו הקמת תשתיות אנרגיה נוספות  שישרתו את ישראל ותושביה שנים רבות מתקני אנרגיהת הקמ תקדם

ח יהבטעל מנת לנדרש באנרגיות מתחדשות הלגיוון  הסרת החסמים תוביל .בטווח הקצר ובטווח הארוך כאחד

 . וך יצירת אנרגיה נקייה ומקיימתכל זאת תויתירות ובטחון אנרגטי, 

 

פוטנציאל של ה שיממש את כלולים פרויקטים כגון פיילוט "קהילות מחוברות" – בתחום האנרגיה המקיימת

אקלים  ילשינוי להיערכות עירוניות פעולה תכניות בהכנת מקומיות לרשויות סיוע, מבנים יעילים באנרגיה

, קידום תקנות לדירוג , הקמת קרן מענקים לתכנון והקמת מבנים מאופסי אנרגיהאנרגיה מקיימתלשילוב ו

 .לגיוס תקציבים יעודיים ממשקיעים בפרויקטים ירוקים והנפקת אג"ח ממשלתי ירוק אנרגטי ליחידות דיור

 

 תשתיותהנחת האיץ את פריסת הרשת ולהרחיבה. בין היתר כלולים פרויקטים שמטרתם ל  – הגז הטבעיבתחום 

 תכניתבמקום בדלקים מזהמים,  לשימוש בגז טבעימפעלים  על מנת לקדם הסבת תעשיה באזורי טבעי גז

, חיבור העיר אילת טבעי והרחבת פריסת הרשתהגז הרשת חלוקת ייצוב ל ₪מיליון  822-בהיקף של כ מענקים

 ועוד.לרשת ההולכה ולרשת החלוקה 

ממדים עיקריים בתחום האנרגיה תוך בשישה בנוסף לפרויקטים אלה, המשרד רואה חשיבות בהמשך פעולה 

 התכתבות עם כיווני פעולה רלוונטיים ליציאה מהמשבר.

 

 0282פורסמו יעדי משק האנרגיה לשנת  0283בשנת – פליטות מופחתת אנרגיה לקידום בפרויקטים השקעה

גיה על קביעת יעד אל תפסיק את השימוש בפחם. כמו כן, לאחרונה הכריז שר האנרבהם הוכרז כי מדינת ישר

. כדי 0280שנקבעו בשנת  81%, לעומת 0282ת מתחדשות עד  ייצור חשמל מאנרגיו 82%, של חדש וגבוה יותר

לקדם ממד זה, על המשרד להתמקד בשלושה נושאים: קידום פרויקטים בתחום ייצור החשמל מאנרגיות 

עתיד בת; האצת פריסת רשת תחנות הטעינה לרכבים חשמליים, בכדי לעודד מעבר לרכבים חשמליים שמתחדשו

יצירת מתחמים והנראה לעין ישתוו במחיר ואף יהפכו לזולים יותר מרכבים המונעים על ידי מנוע בעירה פנימי; 
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כלל האנרגיה הנדרשת מאופסי אנרגיה שבהם כל אמצעי הייצור נובעים ממקורות מתחדשים והם מספקים את 

 למתחם.

המשרד פועל כבר כיום בתחומים אלה לדוגמא: קידום מכרזים להקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים, שיתוף 

פעולה עם מפעל הפי"ס להקמת קרן הלוואות לרשויות המקומיות להתקנת פאנלים סולאריים בערים, וכן קידום 

קידום להמשרד, ישנה חשיבות רבה ל פעולות אלו ואחרות שהתוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית. בנוסף ל

כגון המשך פריסת רשת החלוקה  ,שיקום הכלכלי הנדרשבועידוד פרויקטים נוספים בתחום אשר צפויים לעזור 

של הגז הטבעי ברחבי המדינה, קידום פרויקטים של אנרגיות מתחדשות של סולארי ורוח, השקעה בקידום 

 לתחבורה. אנרגיה חליפית ונקייה 

 

משבר הקורונה מדגיש את הצורך לחזק את היכולות והסמכויות של  – העצמת השלטון המקומי והאזורי

הגמשת הדרישות ך ותמתן יכולת קבלת החלטות עצמאית ובהשלטון המקומי ולעודד את חופש הפעולה שלהם, 

לאזרחים. הדבר  יםהשירותים המוענקמתן בבאמצעות ביצוע קפיצת מדרגה בתשתיות הפיזיות ו ,והצרכים. זאת

הפחתת זיהום יסייע לעידודן במעבר לניהול וייצור אנרגיה נקיה, ו  ,יקדם צמצום פערים בין המרכז לפריפריה

המשרד רואה חשיבות רבה בתכנית הפעולה למרחב האורבני  האוויר, הפחתת נסועה וכן יעודד צמיחה כלכלית.

וביל להתמודדות טובה יותר עם משבר האקלים ומשברים נוספים. יצירת שימריץ חדשנות עירונית ואזורית וי

 מתקני חוסן אנרגטיים יבטיחו אספקת חשמל סדירה בשעות חירום.

ביזור רשת האנרגיה יאפשר למערכות  ,כחלק מיצירת עצמאות עירונית אנרגטית –ביזור רשת האנרגיה 

יבות רבה בהמשך קידום הרפורמה במשק החשמל כך, המשרד רואה חש בשלהאנרגטית להיות עמידות יותר. 

, וזאת על מנת לקדם רשת חשמל אמינה, חזקה ותחרותית. בכדי לעבור במהירות רבה יותר 0283שנקבע בשנת 

לאנרגיות מתחדשות יש צורך ביכולת אגירה ולכן המשרד ממשיך לעודד השקעות פרטיות וממשלתיות 

 בתחום. מחקרים נוספים בבפרויקטי אגירת אנרגיה ו

 

משבר הקורונה מדגיש את החשיבות שבמעבר לשירותים מקוונים דרך מערכות  – טרנספורמציה דיגיטלית

מידע חכמות אשר יאפשרו קיצור זמני המתנה ושיפור איכות השירות הניתן לציבור. משרד האנרגיה נמצא 

לת ישראל להטמעה של בעיצומו של תהליך בניית אסטרטגיית מחשוב משרדית, כחלק מהמהלכים של ממש

תהליכי רגולציה חכמה, שתאפשר ליעל תהליכים וליצור שירות ציבורי יעיל וחכם. שיפור המערכות הקיימות 

ויצירת מערכות חדשות, יעילות וחכמות יחסכו עלויות בירוקרטיות לצד הערך המוסף הטמון במידע שמתקבל 

 ת במשרד.משפר את אופן קבלת ההחלטוודרך מערכות מידע איכותיות 

DATA –  במקביל לתהליך זה, לאחר התקופה האחרונה ברור לכל כי ההישענות על מידע ונתוני זמן אמת

חשובים ביותר לתהליכי קבלת ההחלטות וקביעת מדיניות מהירה ויעילה. המשרד נמצא בתהליך פיתוח מערכת 

BI המקצועי והמדיני. המערכת  שתכלול את כל נתוני המשק על מנת לאפשר מבט רחב, מקיף ועדכני לדרג

 בתחילתה מיועדת לשימוש פנימי בהמשך חלקים ממנה יהיו פתוחים לציבור. 

 

אמנם המשבר הנוכחי לא פגע באספקת האנרגיה, כפי שתרחישי  –שיפור הרציפות האנרגטית במצב חירום 

לפגוע, אך עצימותו מזכירה לנו כי חוסן מערכתי תלוי  עלוליםקיצון אחרים )מלחמה, רעידת אדמה וכו'( 

בהיערכות מתאימה מבעוד מועד למצבי משבר שונים ומגוונים. המשבר הנוכחי, כפי שפורט לעיל, הוא הזדמנות 
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לחשוב על סוגיית הביטחון האנרגטי שוב ולבצע את ההתאמות בתחום. משום כך, יש להמשיך לפעול בתחום 

תנין לישראל, לקדם תכניות אגירה של גז טבעי -וד בלוחות הזמנים לחיבור מאגרי כרישהרגולטורי על מנת לעמ

כן, יש לפעול לבניית נמל דלק חדש בחיפה כמו ודלקים חיוניים אחרים, ולפעול לחיבור העיר אילת לגז טבעי. 

ומי לטווח הקצר במטרה לייצר תשתית יעילה, בטוחה ונקייה לקליטת דלקים ותזקיקים, שהינו צורך חיוני וקי

והארוך. פעולות אלה צפויות לשפר את ההיערכות של מדינת ישראל לתרחישים בהם עלולה להיפגע אספקת 

 אנרגיה ודלקים.  

 

שבו  ,העולם המודרני עולם גלובלי את היותו שלהמשבר הנוכחי הדגיש  – קידום שיתופי פעולה אזורים

מצד שני את הצורך בשמירה על עצמאות ועמידות המדינה ו ,מתקיימים קשרים רבים עם מדינות רבות בעולם

-בפני אתגרים. מצב זה מאפשר להביט לאחור ולהבין את החשיבות שביצירת שיתופי הפעולה במסגרת ה

EASTMEDוגם להביט לעתיד ולהבין את החשיבות שבחיבור רשת  ,, הפורום האזורי וכן הכבל החשמלי

 בשיתופי פעולה נוספים ורבים ככל הניתן.החשמל בישראל לרשת האירופית ובצורך 

 

ובשיתוף פעולה עם  ,י פעילות מהירה ויעילהל ידלצד ייזום פרויקטים המדינה צריכה להאיץ פרויקטים ע

בתחומה ובכך לאפשר את מימושם. לפעולות הסרת החסמים התועלת  הסרת חסמיםהגורמים הרלוונטיים של 

וכן יוצרת מציאות עסקית המאפשרת הקמת  ,ק ללא עלות נוספתהגבוהה ביותר שכן היא תורמת להאצת המש

בטרם משקיעה המדינה עשרות מיליארדי שקלים בסיוע פרויקטים דומים בצורה יעילה ומהירה גם בעתיד. 

להחייאת הפעילות הכלכלית במשק, על הממשלה לעשות כל מאמץ להסיר חסמים רגולטורים ובירוקרטיים 

נעים פעילות כלכלית זו. לשם כך, יש לפעל להסרת חסמים שיאפשרו פיתוח מהיר אשר מעכבים ולעיתים אף מו

ויעיל של רשת ההולכה והחלוקה בחשמל ובכך לפתח משק אנרגיה אמין, יעיל ובר קיימא שישרת את ישראל 

 ותושביה שנים רבות.

 

לא נפגעה אספקת נראה כי  נכון להיום,, בעולם האנרגיה משקי שספגו הגדולה הטלטלה אף על, לסיכום

ככל שיתמשך המשבר יעלה הצורך בבחינת ההשפעות על המשק והצעדים הנדרשים לטיפול בו. האנרגיה. 

בכל הנוגע לאסטרטגיית היציאה קיימת הזדמנות גדולה בהשקעה במשק האנרגיה דבר שיתרום משמעותית 

 ויים להגיע. לצמיחת המשק ויכולת ההתאוששות שלו מהשבר ולא פחות מהמשברים הבאים שעש


