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ראשי רשויות נכבדים,
ברצוני לברך אתכם עם חתימתכם על אמנת השלטון המקומי להתייעלות בצריכת משאבים, אמנת ‘תג הסביבה’.

היא  בישראל  ביותר בעולם. צפיפות האוכלוסייה  הוא הגבוה  גידול האוכלוסייה  היא המדינה שבה קצב  ישראל  מדינת 
מהגבוהות בעולם וצפויה לעלות עוד יותר. גורמים אלו מחייבים אותנו לעודד מהפיכה סביבתית, מהפיכה שבה השלטון 
המרכזי והמקומי נערכים כאחד, לאתגר וההזדמנויות אשר הוא טומן בחובו.  התמודדות זו תעצב את עתידה של מדינת 

ישראל. 
הצורך בהובלת תהליכי התייעלות ושינוי האופן בו אנו צורכים משאבים, בדגש על משק הפסולת, האנרגיה והמים, באים 
לידי ביטוי באופן המובהק ביותר ברמה המקומית. אמנת ‘תג הסביבה’ משקפת עקרון זה גם היא. רשויות רבות הפגינו כבר 
עשייה והרתמות למאמץ וניתן לראות דוגמאות של חיסכון של כ- 20% בצריכת האנרגיה, ו-30% בצריכת המים, כמו גם 
מעבר של רשויות שלמות להפרדת פסולת במקור. תהליכי התייעלות אלו צפויים לחסוך לרשויות תקציב ניכר ואף לתרום 

לצמצום  כמות פליטות גזי החממה. 
שילוב  הפעולות הללו יחד עם מדיניות עירונית מתקדמת - כזו המעודדת בינוי עירוני המבטיח פיתוח צמוד דופן, ציפוף 
עירוני, פיתוח המרחב באופן מגוון ואיכותי, קידום מדיניות עירונית לבנייה ירוקה ויעילה ופיתוח תחבורה ציבורית - יבטיח 
לרשויות הערכות טובה יותר למגמות העתיד בהן השימוש במשאבים צפוי להתייקר, משאב הקרקע יהיה במחסור גדול 

עוד יותר ורגולציה מתקדמת תדרוש מחיר ריאלי על הנזק הסביבתי הנגרם. 
משרדי פועל במספר ערוצים על מנת להעניק לשלטון המקומי את מיטב הכלים ליישום ניהול סביבתי איכותי ושימוש 
מושכל במשאבים. אנו מובילים את ההתייעלות במשק הפסולת, על מנת לקדם מהפיכת פסולת אמיתית ובניית תשתית 
ארוכת טווח להפיכת הפסולת ממטרד למשאב בישראל. אנו תומכים גם ביישום תכניות להפחתת זיהום אוויר ותכניות 
חינוכיות לגיוס הציבור לפעילות סביבתית ותמיכה ביישום אמנות סביבתיות. מטרתנו תוכל להיות מושגת אך ורק בעזרת 

שיתוף פעולה אדוק ואמיץ וחתירה מתמדת לשיפור הביצועים הסביבתיים – בשלטון המקומי והמרכזי כאחד.
אני מברך את מרכז השלטון המקומי עם השקת התכנית ואתכם בהיותכם החלוצים באימוץ התכנית ויישומה ומאחל כי 

ראשי רשויות נוספים יצטרפו ויפעלו עימנו, להשגת יעדים חשובים אלו.

ח”כ גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה

ידידי ראשי הרשויות המקומיות,
ורחב היקף של התייעלות בצריכת  יצא בפרוייקט חשוב  מרכז השלטון המקומי בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, 

משאבים ברשויות המקומיות.
זו לראשונה, נותן המרכז בידי הרשות המקומית, “ארגז כלים” המאפשר לה להתייעל ולחסוך באנרגיה )בעיקר בצריכת 
לנהל את משק הפסולת העירונית,  כיצד  ומפורטת  חשמל( בכל המערך העירוני שלה, מדריך אותה בצורה מקצועית 
לקראת עידן ההפרדה והמיחזור, ובשלב השני גם כיצד לנהל את צריכת המים העירונית, בימים של עליה אדירה במחירם.
הרשויות המקומיות בישראל משלמות כיום כמיליארד ₪ בשנה לחברת החשמל עבור צריכת החשמל של המנגנון העירוני, 
כל אחוז שייחסך כתוצאה מהתייעלות שיבצעו, משמעותו מיליוני ש”ח חסכון בשנה, וכמובן, תרומה רצינית להורדת פליטות 

גזי החממה.
בימים אלו זכה מרכז השלטון המקומי בשיתוף עם מרכז השל והפורום הישראלי לאנרגיה, במענק של האיחוד האירופי 
בסך מאות אלפי יורו לשם הקמת מרכז להתייעלות אנרגטית בשלטון המקומי, שתכנית ‘תג הסביבה’ הינה הצעד ראשון שלו. 

ברצוני לברך את האנשים שהביאו את תכנית “תג הסביבה” לכלל ביצוע:
גיל ליבנה, ראש מועצת שוהם ויו”ר הועדה לאיכות הסביבה, מילכה כרמל, היועצת הסביבתית של מש”מ, 

גמי ברזילי, מנהל המטה וראש מינהל איכות הסביבה והוטרינריה.
ברצוני להודות למשרד להגנת הסביבה ולעומד בראשו השר גלעד ארדן, על התמיכה המקצועית והכספית בפרוייקט 

ולגב’ סיגלית רחמן, ממונה קיימות עירונית במשרד להגה”ס.
כמו כן תודה לאנשי משרד התשתיות הלאומיות על התמיכה המקצועית.

בכבוד רב,

שלמה בוחבוט
ראש עיריית מעלות תרשיחא
ויו”ר מרכז השלטון המקומי
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מבוא   .1

אנרגייה מעצם מהותה היא משאב הוליסטי, המקיף את מכלול חיינו המודרניים. אנו נסמכים עליה, יוצרים בעזרתה, 

פחם,  טון  או במחיר  הגולמי  הנפט  חבית  אינה מסתכמת במחיר  אנרגייה  עלות הפקת  בה.  תלויים  רבים  ובמובנים 

אלא גם במחירים פוליטיים ומדיניים רבים ומשמעותיים וכן במחירים סביבתיים ובריאותיים הקשורים בתהליך הפקת 

האנרגייה.

יותר מ־5% מצריכת האנרגייה בכלל  במהלך 2009 צרכו הרשויות המקומיות בישראל כ־2.5 מיליארד קוט"ש1 – 

מדינת ישראל. מדובר בפלח גדול מאוד שאפשר בקלות יחסית ליישם בו תהליך ייעול וצמצום דרמטי, תהליך שיועיל 

לאינטרסים הלאומיים ויגרום להקטנת ההוצאות הכלכליות הכבדות בסעיף האנרגייה בכל רשות ורשות.

קצב הגידול בדרישות החשמל במגזר המוניציפלי עומד כיום על כ־6% בשנה, והסיבות לכך ברורות: החל בקצב גידול 

האוכלוסייה שהוא מהגבוהים בעולם המערבי )כ־1.8% בכל שנה(, עבור בהרחבת השימוש בציוד צורך־אנרגייה וכלה 

בעלייה ברמת החיים. זאת ועוד, קצב זה גבוה מקצב הגידול הכללי בדרישות החשמל בישראל )כ־4% בשנה(, ולכן 

צפוי כי חלקה היחסי של צריכת החשמל ברשויות יתרחב עד כדי 6%–7% בתוך פחות מעשור. 

כלכליים  משאבים  הפניית  ברורות:  אנרגטית  התייעלות  לתהליכי  יצטרפו  שרשויות  ראוי  שבזכותן  העיקריות  הסיבות 

למטרות רווחת התושבים ולקידום העיר או המועצה; הצבת דוגמה של מחויבות סביבתית וניהולית לתושבים, בעיקר 

לדור הצעיר שכולנו שואפים כי יתחנך על  ערכי איכות שלטון ראויים; צמצום התחלואה הקשורה בזיהום אוויר; ועמידה 

ביעדים הממשלתיים של צמצום פליטות גזי חממה הנוצרים בתהליכי ייצור החשמל. 

הצטרפות לתכנית "תג הסביבה" תאפשר לבעלי התפקידים ברשויות להתחיל בתהליך מעשי של התייעלות בצריכת 

האנרגייה. יישום התהליך על־פי ההסדר המוצע כאן יניב תוצאות ברורות של הפחתה ניכרת בצריכת החשמל בתוך 

חודשים ספורים. 

1המקור: התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית, משרד התשתיות, 2010
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מטרות  .2

חוברת זו נועדה לסייע למקבלי ההחלטות ברשויות להוביל תהליך התייעלות שיטתי בצריכת משאבי החשמל. החוברת 

בנויה כמדריך הפורׂש את מגוון האפשרויות לצמצום ניכר בצריכת החשמל ברשות על־פי המטרות להלן:

  להוביל את הרשות המקומית בתהליך ההתייעלות בצריכת האנרגייה על בסיס כלי הדרכה ברור שבעזרתו

תוכל הרשות להצטרף לתהליך של הפחתה ברמת צריכת החשמל המוניציפאלית.

  לאתר הזדמנויות להתייעלות בכלים פשוטים ונגישים, ועל ידי כך לאפשר לבעלי התפקידים בכל רשות ורשות

יישום קל של התהליך. 

  ליצור מצע מתאים להקמת ועדת היגוי מקומית שתקבע יעדים ברורים לרשות, מצע שיאפשר לה להתאים את 

כלים המוצגים במסמך לאופי הרשות, לסוג אוכלוסייתה ולהתנהגותה האזורית.

  להציב אבני דרך ברורות ולקבוע אחריות אישית במטרה להבהיר את התקדמות התהליך ואת מקומו האישי

של כל משתתף בו. 

  להעניק למנהל משאב האנרגייה ברשות את הכלים לתכנן את רמת צריכת החשמל בהתאם לניתוח הרצוי

לעומת המצוי ובראייה תכנונית עתידית רב־שנתית. 

להוכיח כי התהליך אפשרי וקל מהמצופה )בעזרת דוגמאות מרשויות שהצליחו בתהליך(.   
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רקע  .3 

בעשור האחרון נרשם גידול של ממש בצריכת החשמל בישראל. על־פי נתוני חברת החשמל עמד קצב הגידול על 6% 

לשנה בממוצע, אך בשנים הקרובות הוא עתיד להתמתן - 3% עד 2.4% 

סל האפשרויות המעשיות העומדות לרשות מדינת ישראל בכל הנוגע לשימוש במקורות אספקת חשמל הוא סל מוגבל 

וגלים – כרוך בתהליך ארוך טווח. מקורות  ומצומצם: פיתוח מקורות אנרגייה מתחדשים – כגון רוח, תאים סולריים 

אלו מוגבלים בכמותם המסחרית, זמינותם אינה רציפה, הם דורשים שטח רב, ובדרך כלל כדאיותם הכלכלית מוטלת 

בספק. הקמתה של תחנת כוח גרעינית מלווה במחסומים פוליטיים ופסיכולוגיים, בחסמי מחיר ובחסמי בטיחות. לפיכך, 

נראה כי בעשור הקרוב אספקת האנרגייה תמשיך להתבסס על תחנות כוח הפועלות על בסיס גז ופחם. תהליך הקמת 

תחנת כוח פחמית חדשה נמשך כעשור ומחירה מיליארדי דולרים; ההקמה מלווה בנזק סביבתי לקו החוף ובתוספת 

פליטה של כ־3 מיליון טון פחמן דו־חמצני בשנה  ומזהמי אוויר אחרים. ואולם, גם תחנות כוח המבוססות על גז טבעי 

מהוות פתרון נחות; רשת הגז הארצית עדיין אינה אמינה דייה, וכבר כיום אפשר לראות מאבקים נגד הקמת תחנות 

מבוססות־גז בסמיכות לאזורי מגורים, למשל בקריית מלאכי ובנקודת הכניסה הצפונית באזור חוף דור. 

מכאן שהדרך המרכזית לפתרון בעיית המחסור בחשמל היא מדיניות מוצהרת של שינוי דפוסי צריכת האנרגייה ברמה 

הלאומית: הפוטנציאל הגלום בייעול כמויות הצריכה הגבוהות של אנרגייה טומן בחובו אוצר חברתי, בריאותי, סביבתי 

וכלכלי ממדרגה ראשונה. לפנינו הזדמנות כלכלית המשלבת חשיבה ויזמה מערכתית; ובנקודת זמן זו יש בה מהלך 

הכרחי עבור מדינת ישראל.

נהוג לחשוב כי הפחתת קצב צריכת האנרגייה פירושה האטה כלכלית ועצירה של קצב הצמיחה. אולם כיום, לאחר 

ניסיון שטח רב, אפשר לומר בוודאות כי תהליכי התייעלות אנרגטית אינם כרוכים כלל ועיקר בפגיעה בצמיחה. נהפוך 

הוא. הליך התייעלות אנרגטית עתיד להביא לידי צמיחה כלכלית משני כיוונים משלימים – הפניית משאבים כלכליים 

לתהליכים נדרשים קיימים והשקעה בתהליכים עתידיים:

הפניית משאבים כלכליים לתהליכים נדרשים קיימים - הכסף שייחסך בתהליך ההתייעלות ייצור הכנסות שתגדלנה 
את התוצר הלאומי ותבאנה לידי צמיחה לאורך זמן, לצד שיפור של איכות הסביבה. תהליך זה ייעשה על־ידי הפחתת 

השימוש בדלקים, ייעול תהליכים במגזר התעשייתי )מגזר שבו לאנרגייה משקל רב בסל ההוצאות( והקטנת הוצאות 

במגזר הציבורי.

השקעה בתהליכים עתידיים - סוג השקעה זה כולל הזרמת משאבים כלכליים ואנושיים לפיתוח טכנולוגיות לייעול 
תהליכי צריכת אנרגייה, הקצאת משרות רבות לתקינה, השמה של אמצעים ושל תהליכים חוסכי אנרגייה וכן פיתוח 

תכניות לימוד ותמריצי עידוד ליישומן.

וכך  )המתכלים( הרקיעו שחקים  גורם מגביל במשק הכלכלי: מחירי הדלקים הפוסיליים  הוא  שוק האנרגייה העולמי 

גם מחירי החשמל, אבל דווקא הם מהווים את הסעיף האנרגטי השמיש ביותר לרשויות. עקב כך המודעות לחשיבות 

ההתייעלות האנרגטית עולה ומתחזקת הן בקרב אנשי המגזר העסקי הן בקרב אנשי המגזר היצרני, נוסף על ההכרה 

בקרב מקבלי החלטות בארגונים בנחיצות החיסכון הכלכלי.

.http://www.iec.co.il 2  נתונים מעודכנים מתפרסמים מעת לעת באתר האינטרנט של חח"י
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גם בישראל גוברת ההבנה שיש להתייחס לנושא האנרגייה ברצינות וכי לממשלה תפקיד מרכזי בקידום היעילות בשימוש 

אך  בר־קיימא,  פיתוח  לקידום   )246 )מספר  החלטה  ישראל  ממשלת  קיבלה   2003 במאי  כבר  במשק.  באנרגייה 

ועדות משנה בין־ עד לעת האחרונה התנהל הנושא בעצלתיים. בעקבות ההחלטה החלו כבר בסוף 2003 לפעול 

מספר  )החלטה  ממשלה  החלטת  נתקבלה   2008 בספטמבר  רק  אולם  האנרגטית,  ההתייעלות  לקידום  משרדיות 

4095( המחייבת הפחתה בביקושי החשמל הצפויים בשנת 2020 ב־20% מהצריכה ב־2006, היינו חיסכון של כ־16 

מיליארד קוט"ש. בחודש יולי 2010 פרסם משרד התשתיות הלאומיות "תכנית לאומית להתייעלות אנרגטית". התכנית 

מפרטת צעדים להשגת הצמצום הנדרש בצריכת החשמל במגזרי המשק. בנובמבר 2010 נתקבלה החלטת ממשלה 

)מספר 2508(; החלטה זו מתמקדת בצמצום פליטות גזי חממה בישראל. התכנית מקצה תקציב בן 2.2 מיליארד 

שקלים על פני עשור )2010–2020(; רובו ככולו יופנה להתייעלות אנרגטית, בעיקר להתייעלות בשימוש בחשמל. 

רב של תקציבים  גידול  וכן תאפשר  חיסכון  זו תאפשר להעניק מענקים לחברות המיישמות בפועל  כי החלטה  צפוי 

לעומת היקף המענקים וההקצאות העכשוויים. כמו כן יתומרצו כלי המדיניות לתקינה ואכיפה של מדדי יעילות. כלים 

אלו יעזרו ביישום תהליך ההתייעלות האנרגטית. 

בדרך כלל בכל אחת מהרשויות המקומיות צריכת החשמל דומה לצריכת החשמל ברשויות האחרות )להלן המחשה 

גרפית(, ובכל זאת לעתים ניכרים הבדלים של ממש בצריכת האנרגייה בין הרשויות. כך למשל ניווכח כי ברשות בעלת 

שטח מוניציפלי רחב צריכת תאורת הרחובות עולה על 50% מהממוצע הארצי, ואילו ברשויות בעלות חתך סוציו־

אקונומי נמוך יחסית צריכת החשמל נמוכה הרבה יותר מהממוצע. הסבר לכך אפשר למצוא בעובדה שברשויות אלו 

בהרבה מכיתות הלימוד ומבני הציבור אין מערכות מיזוג. בדומה לכך נצפה למצוא עלייה ניכרת בצריכת האנרגייה 

בשל מערכות הִאקלום )מיזוג( ברשויות שבאזורים חמים.

 איור 1:  פילוח צריכת החשמל לשימושים המרכזיים ברשויות המקומיות

)נתונים מתוך "מסמך התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית, משרד התשתיות הלאומיות, 2010"(

יש פוטנציאל רב להתייעלות בצריכת החשמל ברשויות המקומיות. התחזית היא שכל רשות בישראל תוכל להתייעל 

לפחות ב־10% על־ידי שינוי התנהגותי בלבד, ולפחות ב־10% נוספים בעקבות החלפת הציוד המכני והחשמלי לציוד 

יעיל יותר מבחינה אנרגטית, כגון מערכות אוטומטיות לכיבוי והדלקה של חשמל ומערכות מיזוג ותאורה חסכניות יותר, 

וכל זאת בהשקעה שהחיסכון בחשמל יחזיר בתוך שנה־שנתיים מתחילת התהליך. 
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לאחר ביסוס תהליך ההתייעלות תוכל הרשות להמשיך בתהליך מיוצב, בלי הרחבה או צמצום בצריכת האנרגייה, ואף 

לשאוף להשגת תוספת חיסכון שנתית של כ־3%–5% )בכל שנה, ביחס לשנה הקודמת(, כל זאת בהשקעות נוספות 

במבנים, בציוד ובשינוי התנהגות המשתמשים. 

 

אוכלוסייתה של כל רשות גדלה עם השנים; לפיכך יש למדוד את ההתייעלות לפי צריכתו של תושב ברשות, ולא לפי 

תאורת  כגון  טכנולוגיים,  שיפורים  הטמעת  כי  להדגיש  כדאי  התהליך.  בתחילת  שנאמדה  כפי  האבסולוטית  הצריכה 

הצלחת  את  לשמר  הרשות  בידי  יסייעו  בהרבה,  גבוה  יעילות  מקדם  בעלות  מיזוג  ומערכות  יותר  חסכונית  רחובות 

התהליך על אף גידולה הדמוגרפי.
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ניהול פרויקט ההתייעלות  .4

שלבים מעשיים  4.1

ההתייעלות מתנהלת בתהליך מתמשך של שלבים ברורים ופשוטים ולא בהבזק אחד. קבועי הזמן עשויים להשתנות 

בין רשות אחת למשנה בשל הבדלי גודל ועיכובים פנימיים. מובטח לרשות שתמלא אחר ההמלצות ותקפיד על 

סדר השלבים שתצליח להניע את גלגלי ההתייעלות האנרגטית.

להלן פירוט שלבי תהליך ההתייעלות:

תיאור השלבשלבי התהליך

שלב א

התארגנות 

לתהליך

חתימה על אמנת תג הסביבה, במעמד ראש העיר

חתימת מליאת הרשות על כתב מינוי למוביל התהליך להתייעלות אנרגטית 

קביעת מועד להצגת תהליך ההתייעלות למליאת הרשות 4 שבועות

הקמת ִמנהלת לתהליך ההתייעלות באנרגייה; הִמנהלת תורכב מנציגי המחלקות 
ותלווה את תהליך ההתייעלות )בין השאר – קביעת יעדים ולוחות זמנים לביצוע(

פנייה של הרשות לחברת החשמל להצגת "הטרקלין ללקוח העסקי", ומתן הרשאה 
לשימוש בו

איסוף מידע מכל מחלקות הרשות באמצעות פנייה לאנשי קשר ברשות )ראו רשימת 
אנשי קשר בהמשך פרק זה(

מילוי סקר ראשוני )מצב קיים( לפי "הנחיות תג הסביבה" הסקר נועד לקבלת תמונת 
מצב ראשונה לקראת ההצגה למליאה.

קביעת פרופיל אנרגייה ראשוני )BASE LINE( בהתאם למדריך

קביעת תכנית עבודה ל־12 השבועות הבאים

הצגת תכנית העבודה לראש הרשות ובניית המצגת להצגה לפני המליאה, בהתאם 
לשיפורים שיסוכמו בפגישה; ברשויות שבהן אי־אפשר להיעזר בראש הרשות, אפשר 

לבצע את התהליך עם אחד הסגנים בשכר או עם מנכ"ל הרשות.

פנייה לגזברות במטרה לבנות יחד תקציב להשקעות הנדרשות ל־12 השבועות 
הראשונים ליישום המיזם כולו

הצגה לפני מליאת הרשות, של התכנית להתנעת תהליך ההתייעלות 

שלב ב

יישום

התנעת התהליך ואיתור הזדמנויות להתייעלות צריכת האנרגייה ברשות

3 ראו בהמשך, סעיף 10.5– "הנחיות לרישום ב'טרקלין עסקים'".

3
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המשך - שלב ב

יישום

12 שבועות

 אם נושא התקציב הוגדר, יש להפיק סקר אנרגייה מקיף. במקרה זה רצוי להסתמך 
על הנחיות משרד התשתיות לעריכת סקרי אנרגייה   או לפנות לחברה מקצועית 

המתמחה בתחום.

הפקת סקר אנרגייה בשיטת "מכפיל הכוח";   את איסוף הנתונים יבצעו עובדי 
הרשות.

הקמת "מועצה אזרחית" הכוללת בעלי עניין מקרב אזרחי הרשות; המועצה 
תשתתף בתהליכי תכנון ההתייעלות ברשות אך לא תהיה בעלת מעמד בקבלת 

ההחלטות.

ביצוע פרויקטים זעירים, קרי, התנסות בסוגים שונים של אוטומציה ותאורה יעילה

הדרכת עובדים ברשות המשמשים בתפקידי אבות בית, מנהלי מחלקות, עובדי 
הוראה ופקחים 

פרסום תהליך ההתייעלות בכל אפיקי התקשורת הזמינים לרשות, כגון אתר הרשות 
באינטרנט, שילוט עירוני, עלון פנים־יישובי והוספת דברים בעניין התהליך במסמכי 

הארנונה 

בניית מדדי התייעלות לכל סוג צרכן חשמל וקביעת יעד התייעלות ברור לפי 
הצריכה בשנה הקודמת והשוואה למבנים דומים באותה רשות ובאותו אזור

בתום 12 השבועות תציג הִמנהלת לפני המליאה את תהליך ההתייעלות וכן את 
תובנותיה בתור ועדת היגוי.

שלב ג

חקר ביצועים

עיבוד המידע ותכניות לעתיד

הִמנהלת תקבל את כל הנתונים שנאספו ברשות בשלב הקודם, כגון סקרים, תובנות 4 שבועות
בעקבות פעילות ותובנות בעקבות ההדרכות והפרויקטים הזעירים.

הכנת תכנית השקעות - חברי הִמנהלת יבחנו את כדאיות ההשקעות ויחלקו את 
הפעילות בין האגפים ברשות. חשוב ביותר לנסות להגיע לתכנית עבודה שתהיה 

מקובלת על כל חברי ִמנהלת האנרגייה.

רישות ושיתוף - מפגש של כלל ִמנהלות האנרגייה שהגיעו יחד לחתימה על האמנה, 
בחסות המרכז לשלטון מקומי; מטרת המפגש להציג בעיות, ולגבש פתרונות וללמוד 

מניסיונם של המשתתפים.

פרויקט ראש הרשות - בד בבד עם יישום תכנית העבודה תבצע הִמנהלת פרויקט 
אחד לפי בחירת ראש הרשות, שמטרתו לקדם את המודעות להתייעלות בתחומי 

רשותו.

יישום תכנית העבודה בד בבד עם פירוק חסמים ואיתור הזדמנויות חדשות 
הדרכה חוזרת לכל עובדי הרשות – פעילות חווייתית או תחרותית בחסות ראש 

הרשות 

דיווחים ועדכונים 

שוטפים

דיווח דו־חודשי על התקדמות התהליך ישירות לראש הרשות 

http://www.mni.gov.il/mni/he־il/Energy/EnergyConservation/ECexpert/ECSekerPlant.htm :4 בכתובות

http://www.mni.gov.il/mni/he־il/Energy/EnergyConservation/ECexpert/ECBuildingsSurvey.htm

5 ראו הסבר בסעיף 5.4.

4

5
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אנשי קשר ברשות המקומית - לאיסוף נתונים ראשוניים  4.2

מנהל נכסי הרשות - באחריותו לספק נתונים על שטח כל המבנים בעיר )מספר קומות, מספר חדרים ומהות 
השימוש בהם(, נתונים על האפשרות למדידת חשמל בכל מבנה )שעון חשמל או מדידה משותפת( ונתוני בנייה 

לבדיקת יעילות שימור האנרגייה במבנה.

מנהל משאבי אנוש - באחריותו לספק מידע מדויק על מספר העובדים בכל אחד מנכסי הרשות.

מנהל מערכות מידע - באחריותו לספק מידע אודות פריׂשת המחשבים וחדרי השרתים בכל נכס עירוני, האפשרות 
לכיבוי אוטומטי של מחשבים אישיים, התקשורת הקווית או האל־חוטית בין המסופים ושליטה ממוחשבת על המכשור 

החשמלי )כגון מיזוג ותאורה( ועל אלמנטים בבנייה )כגון תריסים וחלונות(.

אנשי מינהל החינוך - באחריותם לספק רשימת מוסדות חינוך לפי הטבלאות להלן:

טבלה: רשימת בתי הספר

שם בית 
הספר

כתובת 
פיזית 

וטלפון זמין

שם 
המנהל

האם בית 
הספר 
בניהול 
עצמי

מספר 
התלמידים

הנוכחי

מספר 
התלמידים 

בשנה 
הקודמת

מספר 
הכיתות 
הפעילות 

פעילות נוספת *

.1

.2

.3

...

*פעילות נוספת: אם יש בשטח בית הספר ובשימוש אותו מונה חשמל פעילות נוספת, אנא ציינו כאן מהי הפעילות ומה שעות הפעילות. 

לדוגמה: "בשטח בית הספר אולם ספורט הפעיל בשעות 1700–2100", או "מתקיים צהרון בשתי כיתות בשעות 1330–1700".

טבלה: רשימת גני הילדים

שעות פעילותמספר הילדיםשם הגננתכתובת פיזית וטלפון זמיןשם גן הילדים

.1

.2

.3

...

מנהל אגף התחזוקה - אחראי לתחזוקה ולתיאום של התקנות מערכות התאורה והמיזוג, לבדיקת גובה התקציב 
לאחזקת מתקני החשמל ברשות ולחישוב השנתי של אחזקה שנתית )עבודה וחומרים( בכל ציוד חשמלי.
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מנהל תאורת רחובות - אגף התחזוקה / מהנדס העיר / קבלן חיצוני אחראים לתאורת הרחובות, ותפקידם לספק 
טבלת מצאי. אם הנתונים חסרים אפשר לאסוף את המידע בעזרת עובדי הרשות. הטבלה תכלול את כל עמודי 

התאורה ברשות, כדלקמן:

יש למלא את מספר הנורות בגבהים השונים עבור כל מרכזייה, ואת טכנולוגיית הנורות

גובה הנורה מהרצפה

מרכזייה וכתובתה

הערות*מעל 8 מטרעד 8 מטרעד 4 מטר

1

2

3

 4

נוסף על המועד שבו שופצה מערכת התאורה, על חוזה התחזוקה, על התקנת בקרים אסטרונומיים במרכזיית  *רצוי לקבל מידע 

התאורה ועל התקנתה של בקרה מרחוק לתפוקת התאורה. 

אנשי הגזברות - על אנשי מחלקת הגזברות לקבל הרשאה למידע על כל חשבונות החשמל ברשות, באמצעות 
"טרקלין עסקים", באמצעות חשבונות חשמל מודפסים או  באמצעות שירותן של חברות מתמחות. בהסתמך על 

מסמכים אלו יספקו אנשי המחלקה את המידע להלן: נתוני צריכת חשמל במבנים מושכרים שאינם נכסי הרשות 

ואשר הרשות היא המשלמת בגינם את צריכת החשמל; נתוני צריכת חשמל ותשלום בשכירות משנה )במטרה 

לבחון את גובה צריכת החשמל ואת זהות משלם חשבונות החשמל במבני הרשות המושכרים לדיירי משנה(.

כמו כן על אנשי הגזברות לבחון את אופן חיוב המחלקות ברשות )כלומר, האם החישוב נעשה על־פי הערכות או 

בחלוקה שווה בין המחלקות(.

אנשי מחלקת הרכש - אנשי מחלקת הרכש יבחנו את הסכום השנתי להשקעות בתחום החשמל. אם יש סעיף 
נפרד לנושא ההתייעלות האנרגטית, עליהם לציין את סכום ההשקעה המיועד לתחום החשמל. כמו כן יבחנו אנשי 

המחלקה את היקף התשלומים עבור חוזי התחזוקה בתאורת רחובות, מערכות מיזוג האוויר ותחזוקת הרמזורים.

אנשי מחלקת החוזים - באחריותם של אנשי מחלקת החוזים לבדוק קיום חוזי ESCO וחוזים בעניין מרכזיות תאורה 
ולטפל בהיבטים החוזיים העלולים להגביל את תהליכי ההתייעלות.

מהנדס העיר - באחריותו לספק סקרי אנרגייה מהשנים האחרונות הקשורים ברשות.

ולקבוע האנרגייה  בתחום  שנעשו  אחרונות  פעולות  על  פרטים  לאסוף  באחריותו   - ברשות  האנרגייה   ממונה 
את מועד סקר האנרגייה הבא למשרד התשתיות הלאומיות בהתאם למחויבות הרשות להגיש סקר זה, כמפורט 

בפרק 5.
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רכש  4.3

מטרת חיבור זה איננה לדון בטיבן ובאופיין של הוצאות הרשות להצטיידות, אלא לסקור את המנגנונים הרלוונטיים 

לתהליך ההתייעלות האנרגטית ולהבטיח כי הרשות תפיק מהן תועלת מרבית לכל אורך שנות חייו של המוצר או 

השירות שרכשה.

התייעלות אנרגטית, הדורשת השקעה בהווה בהסתמך על חיסכון עתידי, ניתנת להשגה במגוון שיטות מימון: 

מימון ישיר של הרשות.  .1
פריסת תשלומים על ידי ספק הציוד.  .2

פתיחת קו אשראי בנקאי למטרת ההתייעלות האנרגטית.   .3
 .performance contract – התחייבות ספק לביצועי הציוד  .4

עומדת בע"מ,  המקומי  השלטון  של  וכלכלה  למשק  החברה  ידי  על  פורסם  אשר  מכרז   5.  במסגרת 
 לרשות המקומית האפשרות להתקשר עם זכייני המכרז על בסיס פריסת תשלומים )עד 36 תשלומים

בהתאם לתנאיו.

מימון על־ידי חברה כלכלית מקומית.   .6
.ESCO מימון מלא וחלוקת חיסכון לפי מודל  .7

מימון מלא על־ידי קואופרטיב תושבים או התאגדויות למיניהן.  .8

להלן הסבר על השיטות למימון ההתייעלות האנרגטית:
א. מימון ישיר של הרשות:  התייעלות – השקעה ולא הוצאה

ויעילה( ומצריכה נגטיבית )צריכת חשמל ששולמה אך בפועל  חשבון החשמל בנוי מצריכה אפקטיבית )מועילה 

לא הופקה ממנה מידת התועלת הצפויה, למשל בגלל התחממות־יתר של מנועים או תאורה במקומות מיותרים(. 

מטרתו של מוביל תהליך ההתייעלות ברשות להראות למקבלי ההחלטות היכן הרשות משלמת "ביוקר" על חוסר 

היעילות האנרגטית. 

ויעילה. על מקבלי  רכישת חלופה טכנולוגית אמינה  על־ידי  יכול להיעשות  הנגטיבית  הטיפול בתשלומי הצריכה 

ההחלטות ליזום ביצוע פרויקטים בעלי כושר החזר השקעה גבוה שימומנו בכספים שייחסכו בעתיד; חישוב לדוגמה: 

החלפת כל הנורות בחדרי השירותים ברשות: 
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וחסכוניות  חדשניות  תאורה  נורות  החלפת  לצורך  ש"ח  כ־20,000  של  ראשוני  תקציב  נדרש  כי  עולה  מהאמור 

בחדרי השירותים בכל הנכסים ברשות המקומית. כאשר בפועל עלות הפרויקט תוחזר במלואה מתוך החיסכון 

בחשמל בשנת השימוש הראשונה.

טיפ: זכרו לבדוק מחויבות של הספק לביצועי הציוד ולהבטחת אורך חיי המוצר הנרכש.

הזדמנויות להחזר השקעה
כמו ברשויות שיש להן תקציב פנוי להשקעות, גם ברשויות שאין בהן תקציב כזה חייב מנהל המשאב לפרוׂש את 

מגוון האפשרויות לפני הגזברות. הניסיון מלמד שאם תראה הגזברות את התמונה המלאה יעלה הסיכוי למציאת 

מקור תקציבי לפעילות בתחום ההתייעלות האנרגטית. 
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ב.  פריׂשת תשלומים על־ידי ספק הציוד 
מומלץ לדרוש מהיצרן, היבואן וספק הפתרונות פריׂשת תשלומים ארוכה ככל האפשר. אם למשל ברור שהחלפת 

מזגן תחזיר את ההשקעה בתוך שנה וחצי, כדאי לרשות לרכוש את המזגן מיצרן המוכן לפרוׂש את עלות המזגנים 

על־פני שנתיים, וכך, בפועל, יהיה החזר ההשקעה על הציוד החדיש נמוך מהחיסכון בעלויות החשמל, ובסך הכול 

אפשר יהיה לראות ירידה בהוצאות כבר בחודש הראשון. היות שההשלכות הכלכליות של ההשקעה הן המעניינות 

את המשקיע, ולא צבע המזגן או ארץ ייצורו, הספק המועדף על הרשות יהיה זה שיתחייב לביצועי הציוד שהוא 

מוכר. כך לדוגמה, בשנים האחרונות עולה האטרקטיביות של תאורת לד )LED(, אולם כיוון שרכישה כזו יקרה, יקל 

ויתחייב לאחריות כללית  על הצרכן לבצעה אם הספק המייבא או היצרן יאפשר פריׂשת תשלום ל־36 חודשים 

למשך חמש שנים ולתפוקת אור מתאימה במוצריו לכל שנות האחריות. מומלץ שהרשות תרכוש מוצר שמספר 

השנים שבהן תוחזר ההשקעה בו דומה ככל האפשר להתחייבות ולאחריות הספק. 

ג.  פתיחת קו אשראי בנקאי למטרת ההתייעלות האנרגטית 
ברשויות המבוססות מומלץ לבחון עם הבנק המלווה את תכנית ההתייעלות האנרגטית ולקבל מימון בעבור רכישת 

הציוד. המימון יאפשר לנתק את המיזם מתקציב התחזוקה הרגיל ולשלוט במדויק בתקציבו.

 )performance contract( ד.  חוזה מותנה־ביצועים
כך  ההתייעלות.  למטרות  רוכשת  שהיא  הציוד  לביצועי  התחייבות  מהספק  מקבלת  הרשות  זה  חוזה  במסגרת 

מובטח לרשות שאם לא יעמוד הספק בהתחייבותו, או שהמוצר שהתקין לא יחזיק מעמד, אפשר יהיה להחליפו 

באחר על חשבון הספק. הכסף שהרשות השקיעה במיזם יענה על מטרותיו.

- ESPC( חסכו בשנים   Energy Savings Performance Contracts( חוזים להתייעלות אנרגטית מבוססי־ביצועים  בעזרת 

בישראל  תושבים.   800,000 בת  עיר  של  הממוצעת  לצריכה  השווה  אנרגייה  הברית  ארצות  תושבי  האחרונות 

השיטה ויישומה עדיין בחיתוליהן. משרד התשתיות הלאומיות פועל כיום להטמעת שיטה המאפשרת ביצוע פרויקטים 

בתחום שירותי האנרגייה והפחתה ניכרת של הסיכונים שבהם היזם מסתכן. פרויקטים אלו אמורים להתבצע על 

בסיס סקר מפורט שיעשה גורם מומחה, ותוצרם הוא תכנית פרויקט הכוללת התחייבות להתייעלות אנרגטית )לפי 

רמת צריכה בסיסית שנקבעה(. כדי לוודא שיש זיקה מוסכמת בין ההתייעלות ובין התמיכה הוחלט כי התשלום 
בעבור הפרויקט יימשך על פני תקופה ארוכה יחסית ומוסכמת.6

על־פי הנתונים שהוצגו לעיל ומשום שתהליך ההתייעלות העתידי הוא העומד במרכז ההחלטה, יש לקבוע בשלב 

עריכת החוזה ארבעה עניינים מרכזיים:

1.  שיטת חישוב ההתייעלות – יש לסכם בדקדקנות את שיטת חישוב הוצאות האנרגייה לפני השינוי, לאחר 

ההוצאה  את  לצמצם  מאוד  שקל  בעובדה  היא  זו  דרישה  של  חשיבותה  הציוד.  ביצועי  ולעומת  השינוי 

שנתית על התאורה באמצעות הורדת המתח, אולם אם בכך תרד עצמת התאורה אל מתחת לתקן, הרי 

ששכרה של הרשות המקומית יצא בהפסדה. לכן חשוב שהחוזה יגדיר את עצמת התאורה, ושההספק 

יתאים לזה שעליו הצהיר היצרן. חשוב גם להוסיף סעיף תחזוקה המפרט את מידת אחריותו של הספק 

במקרה של כשל במערכת. הכללת סעיף זה נועדה למנוע אי־הסכמות בין הרשות לבין הספק ואיבוד 

)מוצדק( של האמון שראשי הרשויות נותנים בתהליך ההתייעלות.

.http://www.mni.gov.il/mni/he־il/Energy/EnergyConservation/ ECPerformanceContracting.htm :6 מתוך אתר משרד התשתיות
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עם הספק,  מן ההסכם  יציאתה של הרשות  תנאי  להגדיר במדויק את  יש   – ביטול ההתקשרות  2.  תנאי 

למקרה שיוחלט ברשות שהציוד אינו מייצר את החיסכון שהוגדר או שיש בעיה אחרת שעליה לא חשבו 

קודם. סעיף זה יכול לשמש אבן בוחן, שכן ספק שאינו בוטח בציוד שלו או שהכשרתו אינה מקצועית ימהר 

לסגת מחוזה אם הרשות תדרוש אפשרות יציאה ממנו בכל נקודה שהיא.

3.  התייעלות מינימלית – היות שלרשות לא כדאי להתחיל בתהליכי התייעלות אנרגטית שלא יביאו לידי 

צמצום של לפחות 25% מהוצאות האנרגייה, על ספק הציוד להתחייב לנצילות מינימלית של המוצר 

זה מאפשר  המינימלית, סעיף  לדרישה  היא מתחת  הצפויה  שהוא מספק. אם ההתייעלות האנרגטית 

לרשות לדרוש מהספק שילוב פתרונות יעילים יותר או להפנות את התקציב לפרויקטים איכותיים יותר.

4.  פרמטרים להצמדת תחשיב האנרגייה – לעתים מתחולל שינוי בתנאי העבודה ובנתונים המשפיעים על 

חישוב ההתייעלות )מספר עובדים, שעות נוספות, הוספת ציוד וכדומה(. חשוב לתת את הדעת לנקודות 

אלו בחוזה כדי למנוע חיכוכים והתנצחויות שמקורם בשינויים.

ה. מכרז של החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי 
כולו  המיועד  מכרז  האחרונה  בעת  פרסמה  )משכ"ל(,  בע"מ",  המקומי  השלטון  של  וכלכלה  למשק  "החברה 

להתייעלות אנרגטית. במסגרת המכרז עומדת לרשות המקומית האפשרות להתקשר עם זכייני המכרז על בסיס 

פריסת תשלומים )עד 36 תשלומים( בהתאם לתנאיו. רשות מקומית יכולה לנצל מכרז מובנה זה לביצוע סקר 

אנרגייה, תכנית עבודה ומימון מספקי הציוד. מכרז המשכ"ל אמור לספק לכל רשות פתרון מלא לכל התכניות 

והצרכים בתחום ההתייעלות האנרגטית.

ו. מימון על־ידי חברה כלכלית מקומית 
חשוב לבדוק עם חברות כלכליות מקומיות את אפשרויות המימון או הביצוע של עבודות ליישום התייעלות אנרגטית 

הכוללות הבטחה לחיסכון עתידי.

ESCO ז. מימון מלא וחלוקת חיסכון לפי מודל
יכולה רשות לקבל את כל ההשקעה  מממן מסוג זה נקרא בארץ "ספק שירותי אנרגייה" )סש"א(, ובאמצעותו 

הנדרשת מספק שירותי האנרגייה. ההשקעה תוחזר במודל של חלוקת החיסכון בין הרשות לספק על פני שנים 

מספר. בעזרת מודל שירות זה יכולה הרשות לשנות, לרכוש ולהחליף כל ציוד למטרות התייעלות באנרגייה, במימון 

מלא של הספק. עם זאת חשוב להדגיש כי מומלץ לפנות לספק השירות ולהציע לו תכנית עבודה מוכנה מראש. 

הספק יבצע רק פרויקטים בעלי החזר השקעה מהיר ויעיל בעבורו.

ח. מימון מלא על־ידי קואופרטיב תושבים או התאגדויות למיניהן 
התאגדויות תושבים למטרות התייעלות אינן תופעה שכיחה בישראל. עם זאת, יש קואופרטיבים אחדים המגדירים 

עצמם "ספקי מימון להתייעלות".  
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חוק המכרזים, וההתמודדות עם החסמים בעניין התייעלות באנרגייה*   4.3.1

לפני כ־15 שנה הוחל חוק חובת המכרזים התשנ"ב־1992. המטרה המרכזית בהחלתו הייתה מניעת 

שחיתות ציבורית. החוק אוסר התקשרות הרשויות "בחוזה לביצוע עסקה, עבודה או רכישת שירותים, אלא 

על פי מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו".

ואלה שלושת היעדים העיקריים של החוק: 

 1.  השגת יעילות כלכלית ברכישת שירותים ומוצרים - יעד זה נובע מההנחה שהגברת התחרות 
תגרום בהכרח להורדת מחירים; 

מתן הזדמנות שווה לכל מציע פוטנציאלי;   .2
 3.  הגברת הפיקוח, הבקרה והשקיפות של תהליכי הרכש במגמה לצמצם את האפשרות למעשי 

שחיתות.

למרות חשיבות חוק זה לענייננו, ברשויות מקומיות אחדות חובת המכרזים עדיין נחשבת לתהליך מסורבל 

קיצור  לטובת  זה  תהליך  לעקוף  מנסות  מקומיות  שרשויות  אחת  לא  קורה  הכלכלית.  ביעילות  הפוגע 

תהליכים ושיפור השירות לציבור. 

חשוב להדגיש כי הרשויות מחויבויות לייצוג הולם לטובת הציבור, ובכך יש כדי לחייב את בחירת ההצעות 

הכלכליות האופטימליות באמצעות מכרז. כל ניסיון לקיצור התהליכים או לאי־קיומו של מכרז עשוי לפגוע 

פגיעה מהותית בטוהר המידות ובשוויון ואף ביעילות הכלכלית )במקרה של מסירת העסקה לצד שלישי 

יקר יותר בגין אינטרס לא ראוי של הרשות(. 

נראה אפוא כי עלינו להתרכז במתן מענה לבעיות העלולות להיווצר עם רכישת ציוד כזה או אחר שנעשתה 

כדת וכדין. דוגמה: כאשר רשות כלשהי מזמינה מכרז בתחום מיזוג האוויר, הנחת היסוד של היועצים וספקי 

הציוד הפוטנציאליים היא שעל מנת לזכות במכרז עליהם להגיש את ההצעה הזולה ביותר או לפחות את 

זול בעלות ההקמה  פתרון  זו, מציעות החברות המגישות  פי הבנה  על  ביותר.  הזולות  אחת ההצעות 

הראשונית, אך יקר מאוד בשימוש ובתחזוקה. 

לנוכח התנהלות מכרזים זו ועל בסיס ניסיון מעשי עולה כי כדאי לאמץ את חוק "1:5:200". החוק קובע כי 

על כל 1 ש"ח חיסכון במכרז )עקב בחירת פתרון זול( יוצאו בחמש שנות השימוש הראשונות 5 ש"ח נוספים 

להוצאות תחזוקה ו־200 ש"ח נוספים להוצאות אנרגייה. לפיכך מומלץ שהמכרז ייבנה על בסיס דרישה 

על הקבלן/ היועץ/ ספק הציוד להציג את עלות המוצר, את עלות השירות לחמש שנים ואת  זו: 

עלות הצפויה של האנרגייה שתידרש בחמש שנים. רק כך, לאחר בחינת עלות השימוש נוסף על עלות 

יעילות. ברור שבשלב הרכישה תשלם הרשות  הרכישה וההתקנה, תוכל הרשות להגיע לתוצאות מכרז 

יותר, אך היא תרכוש את המוצרים המובחרים, ובד בבד תצמצם צמצום ניכר את תשלומיה להוצאות 

אנרגייה ואחזקה לאורך חיי המוצר. 

אנרגייה  הצורכת  בכל מערכת  אנרגייה  מונה  על התקנת  לסכם  מומלץ  החוזה  כבר בשלב  טיפ: 
המערכת  צריכת  את  ולהפריד  היומית  החשמל  צריכת  את  לבחון  יהיה  אפשר  זו  בדרך  חשמלית. 

מהמנייה הכללית.

*יש לציין כי סעיף 4.3 לא עבר אישור של יועץ משפטי ועל כן הכתוב בו הוא באחריות מחברי המסמך בלבד. מרכז השלטון
  המקומי ממליץ להתייעץ משפטית לפני יישום המלצות סעיף זה.
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דירוג אנרגטי במוצרי החשמל   4.3.2

בישראל, כבמדינות מפותחות רבות, מוצרי החשמל השכיחים )מזגנים, מקררים, מכונות כביסה, תאורה 

וכד'( מדורגים בשנים האחרונות בתווית דירוג אנרגטי המציגה לצרכן הצגה גרפית ברורה של מידת יעילות 

המוצר. המוצר היעיל ביותר יסומן באות A, היעיל קצת פחות באות B וכך עד האות G המסמנת את המוצר 

הבזבזן ביותר שעדיין נמכר בישראל. לדוגמה, מזגן יעיל הוא מזגן שמצליח למזג חדר במינימום צריכת 

)COP - Coefficient Of Performance( הגבוה ביותר. כל מוצר המחויב בדירוג  ולו "מקדם הביצועים"  חשמל 

צריך לשאת מדבקה המפרטת את סימונו האנרגטי וכן נתוני צריכת חשמל אופייניים. מתחילת שנת 2011 

יעודכנו הדירוגים האנרגטיים, ולכן יש לדרוש שהמדבקה תכלול סימון מעודכן לשנת 2011, לפי הטבלה 

להלן :

)COP( "הסבר ודוגמה על מהות המונח "מקדם ביצועים

במערכות מיזוג מונח זה מבטא את כמות יחידות הקור שאפשר 

להפיק מכל קוט"ש שהמזגן צורך, כך ככל שהמקדם גבוה יותר, 

כך המזגן יעיל יותר. ככלל אפשר לומר כי מזגן חדש יעיל ביותר 

 COP =2.5 מ־30% בצריכת החשמל ממזגן בן חמש שנים )בעל

ומטה(.

מצורפת דוגמה למדבקה משנת 2007 שלפיה דרגתו של מזגן היא 

A. אולם, לפי הדירוג התקף החל ב־2011 אסור למכור מזגן זה 

בישראל כיוון שאינו עומד בדרישות המינימום של משרד התשתיות 

ואילו   ,3.3 של   COP )למזגן  ביצועיו  יעילות  למידת  שקשור  במה 

הדירוג הנמוך ביותר המותר עדין במכירה, G, הוא גבוה יותר – 

 .)3.5

דוגמא לחישוב: בדיקת כדאיות כלכלית להחלפת מזגן – מופיעה בנספחים

COPסוג מזגן
מזערי

ABCDEFG

3.503.803.753.703.653.603.553.50מפוצל

3.203.603.553.503.453.43.303.20מתועל

3.503.803.753.703.653.603.553.50חלון
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סקרים, מעקב ובקרה  .5

סקר מצב קיים  5.1
 

תקנות מקורות אנרגייה התשנ"ד־1993 )פיקוח על יעילות צריכת אנרגייה( מחייבות כל צרכן הצורך שווה־ערך 

300 טון מזוט לשנה ומעלה )שהם כ־1.15 מיליון קוט"ש( למנות ממונה לקידום הצריכה היעילה של האנרגייה 

)ממונה אנרגייה(. תפקיד זה כרוך בהגשת דיווח שנתי על הצריכה למשרד התשתיות. 

תפקידיו העיקריים של ממונה האנרגייה מוגדרים כך: מדידת צריכה חודשית של חשמל וחומרי דלק לסוגיו; מדידת 

צריכה של אנרגייה ליחידת מוצר או לפי בסיס כמותי אחר המאפיין את פעילויות הצרכן; הבטחת התקנה של 

ירידה בנצילות אנרגטית של מתקנים; המלצה על פעולות שימור  ייזום פעולות למניעת  ובקרה;  מכשירי מדידה 

אנרגייה ופעולה ליישומן; פעולות להדרכה ולהשתלמות העובדים ולהכנת הוראות מפורטות לשימור אנרגייה. 

כדאי לבחור ממונה אנרגייה גם אם הרשות איננה מחויבת במינוי זה מתוקף החוק. נוסף על תפקידיו שלעיל ידאג 

הממונה ליצירת תמונה של המצב הקיים לאחר החתימה על "אמנת תג הסביבה" כדי לסייע למקבלי ההחלטות 

להבין את אתגר ההתייעלות באנרגייה הניצב לפניהם. על בסיס זה יציב ממונה האנרגייה מטרות ויעדים ברורים 

ויכלול בדיווחיו את כלל הנתונים על הפעילות בנכסי הרשות )לפי הפירוט שבפרק 4 לעיל(. הצעד הראשון להכרת 

המצב הקיים יהיה בחינת חשבונות החשמל של הרשות.

לפי נתונים אלו ומיפוי כללי של המגזרים ייקבעו קריטריונים למעקב וניתוח של חשבונות החשמל ברשות. ניתוח 

חשבונות החשמל יתבסס על הוראות חוברת ההדרכה שבה מופיעים מדדי השוואה. 
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סקירת חשבונות החשמל ואיתור הוצאות מיותרות  5.2

בבדיקת חשבון חשמל דו־חודשי )ראו דוגמה שלהלן( רצוי לשים לב לעניינים אלו:

נצילות אנרגטית - כדי לחשב את הנצילות האנרגטית יש לחלק את הצריכה בקוט"ש בחיוב בגין הצריכה. נצילות 
מתחת ל־2.3 מצביעה על תשלומים נוספים או קנסות לחברת החשמל. בדוגמה שלפנינו יש לחלק את הצריכה 

בקוט"ש – מסומנת בכתום בחיוב בעבור הצריכה, מסומן בכחול. במקרה זה תוצאת הנצילות גבוהה מ־2.4 

ומצביעה על מצב תקין.

צריכה יומית - כדי לחשב את הצריכה היומית יש לחלק את סה"כ הצריכה בחשבון החשמל במספר ימי הצריכה. 
שני הנתונים הנדרשים מופיעים בדף הראשון בחשבון החשמל: חלוקת הצריכה הכללית מסומנת בכחול; מספר 

ימי הצריכה מסומן בירוק. 

יחס מהיר לבחינת חשבונות החשמל - כדי לחשב את היחס המהיר יש לחלק את החיוב עבור צריכה בקוט"ש, 
על  מצביע  מ־0.8  הקטן  מהיר  יחס  בסגול.  מסומנים  החשמל,  לחברת  התשלומים  כל  בסך  בכחול,  מסומן 

תשלום מיותר מכיס הצרכן )במקרה זה הרשות( לחברת החשמל. בדוגמה שלפנינו יש לחלק 11,514 ש"ח ב־ 

14,739 ש"ח. התוצאה היא 0.78, משמע, הרשות משלמת תשלומים מיותרים ויש לבחון את החשבון לעומק.

מן הדין שכל רשות תחקור את כלל חשבונות החשמל שלה, אך כיוון שלרשות מאות חשבונות חשמל ועליה לשלמם 

מדי חודש בחודשו, יש בכך קושי. אחד הכלים היעילים לפתרון הבעיה נמצא באינטרנט: "טרקלין העסקים" – הקרוי 

גם "טרקלין ללקוח העסקי" של חברת החשמל – הוא שירות המאגד את כלל הנתונים הרלוונטיים לרשות, ובעזרתו 

אפשר לקבל מידע זה:

מקדם ֶהספק נמוך )כופל ֶהספק( - מנועים ושנאים בנכסים העירוניים יכולים להפריע לזרימת החשמל ברשת 
וחברת החשמל, במטרה לתמרץ את הלקוחות לטפל בבעיה, מטילה קנסות על הצרכנים הגורמים  הארצית, 

להפרעות. ישנם פתרונות פשוטים לבעיות אלו: ניתן להתקין בצד הצרכן קבלים, וסתי תדר או פילטרים מתאימים 

המסלקים את ההפרעות. התשלום בעבור מקדם הספק נמוך מופיע בשורה נפרדת בחשבון החשמל, והוא מסומן 

בוורוד.
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כדאי לפנות ב"טרקלין עסקים" למחיצה "חיובים שאינם מצריכת חשמל" ולעקוב אחר קוד 120 המציין תשלום 

מיותר בעבור מקדם הספק נמוך, מסומן בריבוע אדום בדוגמת "חיובים שאינם מצריכת חשמל" המוצגת להלן. 

אם יש חיוב על מקדם הספק נמוך, יש לפנות לחשמלאי מוסמך לפתרון הבעיה.

גם  החשמל.  לחברת  ריבית  תשלומי  גורר  קודמים  חשמל  חשבונות  של  מדי  מאוחר  תשלום   - פיגורים  ריבית 
במקרה זה מומלץ לפנות בכל חודש למחיצה "חיובים שאינם מצריכת חשמל". כדי לברר את פרטי תשלום הריבית 

יש לבדוק את קוד 603, מסומן בריבוע כתום, בדוגמת "חיובים שאינם מצריכת חשמל" המוצגת להלן. 

טיפ: במקצת המונים במוסדות ישנו "גורם הכפלה" המציין כי המונה רושם חלק יחסי מהצריכה בפועל. 
יש לשים לב לנתון זה, המופיע בחשבון החשמל של הצרכן.
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הנחיות לקביעת פרופיל אנרגייה ראשוני )energy basline( של הרשות  5.3

"טרקלין העסקים" מאפשר לרשות לנהל את משאב האנרגייה החשמלית ביתר יעילות, להפיק בעצמה את הדוחות 

הרצויים ולבנות בעזרתם את פרופיל האנרגייה הראשוני שלה. בעזרת המדדים שיוצגו בהמשך אפשר יהיה להגיע 

למדדים הבסיסיים שיוכלו לשמש את הרשויות ליצירת תמונת מצב כוללת ולבדיקת יחס הצריכה שלה לעומת 

רשויות שכנות. להלן דוגמאות לשני חישובים פשוטים לצורך קביעת מדדי הבסיס:

חישוב צריכת החשמל בקוט"ש לתושב 
המנהלים  בדו"ח  המופיעים  הכלליים  הצריכה  נתוני  העסקים":  "טרקלין  מתוך  מידע  בעזרת  נעשה  זה  חישוב 

שב"טרקלין העסקים" והנתון על מספר התושבים המופיע בנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לדוגמה:

200720082009שנים 

34,00038,00039,000מספר התושבים

7.8 מליון7 מליון6.5 מליוןחשמל נצרך בקוט"ש

191.1184.2200צריכת החשמל לתושב

חישוב צריכת חשמל לתלמיד 
חישוב זה מתבסס על ריכוז הצריכה בבתי הספר של הרשות, המופיעים בדו"ח נתוני הלקוח ב"טרקלין" ועל מספר 

התלמידים שימסור מנהל אגף החינוך. יש לבצע את החישוב לכל מוסד חינוכי בנפרד ולהשוותו לממוצע ברשות 

כדי לוודא שאין צריכה חריגה. כמו כן יש לבצע את החישוב בכל שנה ולוודא כי המוסדות מצמצמים את הצריכה 

לפי התכנית. 

200720082009שנים 

600750720מספר התלמידים

270,000412,500412,500חשמל נצרך בקוט"ש

450550573צריכת החשמל לתלמיד

בדרך דומה נחשב את תאורת הרחוב לתושב וכן את צריכת החשמל של כל אחד ואחד מנכסי הרשות לפי גודלו 

הפיזי )מ"ר בנוי( ולפי מספר העובדים בו. 

דוגמה לניתוח צריכת חשמל בבתי ספר במועצה

מדדי בסיסנתונים גולמייםשם ביה"ס

חיוב בש"ח 
כולל מע"מ

מספר צריכת קוט"ש
תלמידים

ש"ח
לתלמיד

קוט"ש 
לתלמיד

ש"ח למ"רקוט"ש מ"ר

207,147335,62215001382245333ביה"ס בן־גוריון

69,325170,5785921172886326ביה"ס אשכול

767,0001,700,00010507301619268121ביה"ס גולדה
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היחסים המוצגים בטבלה יכולים לשמש בסיס לבחינה מעמיקה יותר. כך למשל עולה מהטבלה כי בבית הספר 

בן־גוריון צריכת האנרגייה )קוט"ש( לתלמיד נמוכה, אבל התשלום לתלמיד ביחס לבית הספר אשכול –  גבוה. 

ההסברים האפשריים לנתונים אלו יכולים להיות נעוצים בגודל בית הספר, במספר התלמידים, בשימוש במתקני 

וזמן הצריכה  ובשימוש באנרגייה בשעות שבהן התעריף לפי עומס המערכת  בית הספר בשעות אחר הצהריים 

)תעו"ז( גבוה )ראו נספח 10.5(.

סקר אנרגייה חד־יומי )one day auditing( לרשויות קטנות  5.4

בניהול משאבי  יותר  להגיע להחלטות מושכלות  נוכל  יותר על הפעילות ברשות  רב  מידע  ככל שנצליח לאסוף 

החשמל. מצורף סקר חד־יומי שאפשר ליישמו בכל מבנה בעיר )ראו נספח 10.2(. עובדי הרשות הם שיאספו את 

הנתונים בשיטה המוגדרת "מכפיל כוח", ובכך תחסוך הרשות תשלומים לגורמים חיצוניים. 

הסבר שיטת מכפיל הכוח 
סקרי אנרגייה רבים נעשים בעזרת חברות חיצוניות. יתרונן של חברות אלו בהעמדת סוקרים מקצועיים היכולים 

יהיה  סוקרים מתוך המערכת אפשר  לצורך הסקרים  ימונו  ואולם, אם  דפוסי הבעיות.  לאבחן במבט מהיר את 

־ליהנות מהיכרותם הקרובה עם הבעיות והחסמים התוך־ארגוניים. בהדרכה קצרה על־ידי אנשי מקצוע יוכלו תו

בנותיהם וניסיונם של אנשי הרשות להגדיל עשרת מונים את יעילותו של סקר האנרגייה. שימוש ביכולות אלו הוא 

שימוש בשיטת מכפיל הכוח. 

מומלץ שהסוקרים המיועדים לעבודת "מכפילי הכוח" ישתתפו בסדנה שתכלול סקירה על המצב ברשות, תציג 

מושגים בחשמל ובציוד אחר הרלוונטי לסקר, תיתן הסבר על המבנים ברשות ועל גופי התאורה ברחובות ותסביר 

את מהות הסקר. כמו כן חשוב לידע את הסוקרים בחשיבות הדיוק שבאיסוף הנתונים, כדי למנוע קבלת החלטות 

עתידיות על בסיס נתונים שגויים. 

 סקר כזה בשיטת "מכפיל הכוח" מעמיד את ההתייעלות בתחום האנרגייה על סדר היום, ובכך מאפשר לעובדים 

הנדרשים לבצע את הסקר להפנים את חשיבות התהליך. אם כן, חשיבותו של הסקר כפולה: מצד אחד הוא אוסף 

מידע לטובת תהליך קבלת החלטות נכון, מצד שני הוא מעלה על סדר היום הציבורי את מרבית הבעיות הקשורות 

בציוד ובהתנהגות העובדים ברשות. 
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התאמת מפרט סקר אנרגייה של משרד התשתיות לרשויות המקומיות  5.5

רשות מקומית צריכה לנהל את צריכת המשאבים העירונית לפי חוק. בתוך כך היא זכאית להתמודד על מענקי 

סיוע תקציביים. על־פי תקנות מקורות האנרגייה,7 כל רשות הצורכת יותר מ־2,000 שווה ערך טון מזוט – כ־7.7 

הדחיפות שבסקרי  האנרגייה.8  מקורות  בחוק  כמפורט  מלא  אנרגייה  סקר  לערוך  חייבת   – בשנה  קוט"ש  מיליון 

האנרגייה עולה בשל העובדה שמשרד התשתיות החל לחייב בקנס מנהלי כל רשות שאינה עומדת בדרישות החוק. 

גובה הקנס המנהלי הוא 25,000 ש"ח, והוא אינו פוטר את הרשות מביצוע הסקר.

־מטרת סקר האנרגייה המלא היא לאגד את המידע החיוני, ובהסתמך עליו לגבש תכנית התייעלות בצריכת הח

שמל. על הממונה לבצע את הסקר אחת לחמש שנים.

אנו ממליצים לכל הרשויות המשתתפות בתכנית תג הסביבה לבצע סקר מפורט, גם אם אינן מחויבות בכך לפי 

חוק, כדי שתוצאות הסקר ישמשו בסיס לתכנית העבודה בתהליך ההתייעלות ברשות.

 7 תקנות מקורות אנרגייה ) ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגייה( התשנ"ג־1993. מופיע באתר משרד התשתיות בכתובת:

http://www.mni.gov.il/mni/he־il/Energy/Laws/ECEnergySurvey.htm.

 8 מפרט מלא של סקר האנרגייה נמצא באתר משרד התשתיות:

http://www.mni.gov.il/NR/rdonlyres/ 65B27BFC9־E7943־D58־E1388־B25EE37044/0/seker_plant.pdf.
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כלים, הנחיות ודוגמאות מהארץ ומהעולם  .6

היבטים כלכליים  6.1

תכנון אנרגטי אופטימלי של מתקני החשמל צריך להתבסס על גישה כלכלית כדי לעמוד במבחני הצדקה כלכליים 

מקובלים. עלויות האנרגייה מהוות את הרכיב המשמעותי ביותר מכלל ההוצאות של ִמתקן החשמל. הוצאות אלו 

כוללות השקעה ראשונית )רכישה והתקנה(, הוצאות אנרגייה והוצאות תחזוקה. חשוב לזכור כי הוצאות החשמל 

השנתיות יכולות להיות גבוהות פי 10 ועד 20 מעלות ההשקעה, ומחיר ההשקעה הראשונית הוא 1%–3% בלבד 

מכלל העלויות במשך מחזור החיים. לדוגמה, הוצאות האנרגייה על מתקני התאורה עולות על 80% מכלל הוצאות 

ההשקעה הראשונית. למרות מבחן הצדקה כלכלי זה בדבר החשיבות העצומה בתכנון אנרגטי אופטימלי עדיין 

נהוג למרבה הצער להתמקד בעלויות ההשקעה הראשוניות במתקן  בשאיפה להקטינן ככל האפשר, ובד בבד יש 

התעלמות, במתכוון או בשל חוסר ידיעה, מהוצאות האנרגייה, הרכיב המכריע בהוצאות הכרוכות במתקן. 

גישה שגויה זו אינה כדאית לא רק לארגון, אלא גם למשק הלאומי. כאן בא לידי ביטוי התפקיד החשוב של רשויות וגופים 
ממלכתיים בהובלת מהלכים תחיקתיים המחייבים לשלב את האספקט האנרגטי – "תכנון מודע אנרגייה".9

קשה לכמת את סך כל פעולות ההתייעלות הפוטנציאליות ברשויות המקומיות. הן כוללות בתוכן רשויות ממגוון 

גדלים והשתייכויות מגזריות, אך בהערכה גסה אפשר לאמוד את פוטנציאל ההתייעלות בכל רשות ורשות באשר 

היא בכ־20% לפחות.

הנחיות עירוניות להתייעלות אנרגטית  6.2

־על מנת לעמוד ביעדי ההתייעלות חובה להיצמד לקו מדיניות ברור בתחום האנרגייה. רצוי להיעזר לשם כך במ

דיניות התייעלות לטווח הקצר ולטווח הארוך: 

עקרונות ההתייעלות לטווח הקצר
  אין להשאיר תאורה בכיתות או בחדרים לא מאוישים, בוודאי בשעות הלילה, שעה שאין פעילות בבית 

הספר.

  אין להשאיר מזגנים פועלים במוסדות החינוך במשך הלילה. בכל חדר שהוחלט כי המזגן בו יישאר פועל, 

המזגן  השארת  את  שיאשר  האחראי  פרטי  ואת  הנדרשת  הטמפרטורה  את  המפרט  שילוט  להתקין  יש 

פועל.

  טמפרטורת המינימום היא 24 מעלות צלזיוס, ואין לאפשר רמת מיזוג מתחתיה. 

  יש לוודא סגירת דלתות וחלונות במבנים ממוזגים. 

  עובדי הרשות חייבים לדווח למוקד 106 על כל חלון שבור ודלת לא תקינה. צוות התחזוקה יפעל לתיקון 

הבעיה בהקדם האפשרי. 

  יש להפסיק לחלוטין את עצירת הדלתות במצב פתוח בכל השטחים הממוזגים. לשם כך יש להסיר את 

השרשראות והמעצורים המותקנים. 

  יש להימנע מווילונות סגורים בחדרים ובמעברים שבהם מותקנים חלונות המיועדים לכניסת אור טבעי. כך 

יופחת השימוש בתאורה מלאכותית בשעות היום.

  מקומות שבהם קרינת השמש הישירה חודרת בקיץ, יש להצליל חיצונית בעזרת סוכך.

. www.coolair.co.il,2009 פברואר ,coolair 9  מבוסס על מאמר של נוראני שגיב, מהנדס מומחה באגף השיווק, חברת החשמל – ביטאון
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הקירור  מערכות  כלל  יופעלו  לא  צלזיוס  מעלות  מ־22  נמוכה  החיצונית  שהטמפרטורה    בימים 

במזגנים. 

  יש לוודא שעובד תחזוקה מנקה את המסננים בכל מזגן ובוחן את תקינות הציוד בחלל הממוזג ברשות 

לפחות פעם בחודשיים.

  יש לאסור על שימוש בציוד חשמלי שאינו רכוש הרשות. תנורי ספירלה, מכשירי מטבח ישנים וציוד מולטי־

מדיה פרטי הם צרכני אנרגייה מיותרים.

  יש לוודא שהצמחייה באזור תאורת הרחובות גזומה, כדי למנוע צל על הכבישים בלילה.

עקרונות ההתייעלות לטווח הארוך 
תהליך ההתייעלות בצריכת האנרגייה הוא תהליך ארוך טווח. תחילתו ידועה, אך הוא עשוי להימשך אף כעשר 

שנים; ובשנים אלו ייתכנו חילופי גברי בראש הרשות. כדי להימנע מהפרעה לתהליך ההתייעלות יש לפעול פעולה 

מסודרת. על מוביל התהליך לפעול בהתאם למדיניות ברורה לטווח ארוך, שתיקבע מראש.

 

טיפ: כדאי לאמץ את תקן ISO 50001. תקן זה מתאים במיוחד לתהליכים ארוכי טווח בתחום ניהול משאבי 
האנרגייה. 

חוץ מניהול אחראי לפי היעדים ולוחות הזמנים שנקבעו, חשוב לזכור כמה הנחיות והוראות:

1. רכש ציוד ומתקנים צורכי אנרגייה - אמור להיעשות בהתאם לחוק המכרזים, בשים לב לשלושה עניינים:
  בכל תהליך התקשרות בתחום האנרגייה ייבחנו גם עלויות השימוש והתחזוקה לחמש שנים לפחות. 

  התשלומים ייפרׂשו על־פני 36 חודשים כדי להקל על הרשות בתזרים המזומנים. 

ושל  לוודא שכל פרויקט עומד בכל ההתחייבויות של הקבלן    בחינת קבלה למוצר – על הממונה ברשות 

המהנדס שמלווה את הפרויקט.

2. פורום תושבים - חשוב לתגבר את תהליך ההתייעלות על־ידי עידוד הקמתו של פורום תושבים בעלי ידע רלוונטי 
בתחום שהביעו את רצונם לייעץ ולעזור לרשות להגשים את יעדי ההתייעלות. פורום שכזה יאפשר הן ניצול ידע 

ומשאבים קיימים בקרב התושבים, והן הצפת טענות והתנגדויות של התושבים כבר בעת שלבי התכנון הראשוניים. 

תהליך כזה יקטין את ההתנגדויות ויקצר תהליכים.

3. חלופות - בכל תכנון חדש על המתכנן להציג חלופות יעילות ואחראיות. החלטה שפתרון או הצעה כלשהי אינם 
כלכליים תתקבל רק על בסיס סימוכין וחישובים מוכחים, ורק אז תוצע חלופה. לפיכך על המתכננים להציג לכל 

אחת מהחלופות שהם מציעים את עלות ההשקעה הראשונית, התחזוקה השוטפת והחיסכון השנתי הצפוי. 

4. בנייה ירוקה משמרת אנרגייה - מבנה הבנוי נכון חוסך באופן מתמיד בצריכת האנרגיה ומשמש תזכורת טובה 
לתהליך ההתייעלות, לכן רצוי כי בכל שנה תשפץ הרשות לפחות מבנה אחד שיהיה ידידותי לסביבה ובעל צריכת 

אנרגייה נמוכה. מבנה זה ייצר את השפה הנכונה להתמדה בתהליך ההתייעלות.10

10  ראו נספח 10.7 "תכנון מבנים ואנרגייה". 
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דוגמאות לתהליכי התייעלות אנרגטית ברחבי העולם  6.3

מרבית מדינות העולם המפותח החלו ליישם את עקרונות ההתייעלות והשימור האנרגטי במסגרת מדיניות ממשלתית 

לחיסכון כלכלי ולהפחתה בפליטות גזי חממה. במחקר שהזמין ב־2005 בנק ההשקעות הגלובלי "גולדמן זקס" 

נקבע כי כאשר ארבע המעצמות הכלכליות הגדולות בעולם – ארה"ב, סין, הודו ורוסיה – ישיגו את רמת היעילות 

האנרגטית היפנית )כפי שנרשמה בעת עריכת המחקר(, הרי שפליטת גזי החממה העולמית תצטמצם ב־20%. 

אם כך יקרה הרי שהפחתת הפליטות בעזרת צעדים של התייעלות בצריכת האנרגייה יעילה יותר מכל דרך אחרת, 

ודאי יותר מהתקנת מקורות אנרגייה נקייה או מתחדשת. 

תפיסה זו מוצגת גם בספרו ובסרטו של אל גור, סגן נשיא ארה"ב לשעבר וזוכה פרס נובל לשלום.11 גור מציג את 

מה שהוא מכנה "האמת המטרידה". הוא קובע מפורשות כי הדרך היחידה להתמודד עם מצוקת מקורות האנרגייה 

בעולם ועם ההתחממות הגלובלית, הגורמת לשינויי האקלים, היא רק אימוץ תפיסת עולם כוללת של התייעלות 

אנרגטית. לטענתו, דרך זו עומדת בראש מקורות האנרגייה האלטרנטיביים, והיא אף הזמינה ביותר.

להלן דוגמאות מספר ליישום תהליכי ההתייעלות האנרגטית ברחבי העולם. הדוגמאות משקפות  את הלך הרוחות 

ואת ההחלטות החשובות בתחום זה בשנים האחרונות:

ודנמרק, מנהיגות בעקביות בחמש השנים האחרונות  גרמניה, הולנד  ובראשן אנגליה,    ארצות אירופה, 
)2005–2010( מדיניות המעודדת את ההתייעלות האנרגטית.12

  נשיא ארה"ב לשעבר, ביל קלינטון, הקצה תקציב של 5 מיליארד דולר בעזרת חמישה בנקים מממנים, 

נוספות  ערים   40 בעולם.  מובילות  ערים  בעשר  משרדים  בבנייני  אנרגטית  התייעלות  תהליכי  ליישום 

מחכות להצטרף לפרויקט שיתרחב לעולם כולו.13 

האנרגטית  ההתייעלות  תהליך  את  היום  ועד  השבעים  שנות  של  הנפט  משבר  מאז  מציגה    קליפורניה 

זו משמשת מודל למדינות  אינטגרלי מהתרבות שאותה היא מעוניינת לאמץ. מדינה  המתמשך כחלק 

החמות בארה"ב )הדומות לישראל מבחינה אקלימית( ושומרת על צריכת אנרגייה קבועה לנפש בארבעים 

השנים האחרונות, למרות גידול מתמשך בהכנסה לנפש. 

  רשת השיווק הגדולה בעולם "וול־מארט" )MART־WAL( יישמה תרבות התייעלות, תוך שיתוף כל הגורמים 

יעדים  ושותפים עסקיים. הרשת קבעה  שיש להם אינטראקציה עם הרשת – עובדים, ספקים, לקוחות 

 30% ושל  הקיימות  החנויות  של  האנרגייה  בצריכת  לפחות   25% של  התייעלות  יעד  ובהם  לחיסכון, 

בחנויות חדשות.

דולר  מיליון   13.1 השקיעה  העולם,  ברחבי  מלון  בתי   700 המנהלת  רשת   ,Starwood המלונות    רשת 

בהקמת מערכות טכנולוגיות להתייעלות. תהליך התייעלות זה קוצר חיסכון שנתי של 4.7 מיליון דולר. 

  בשל המדיניות האנרגטית בדנמרק, מדינה בסדר גודל דומה לזה של ישראל, מקורן של רוב המשרות 

הנוספות לשוק מעגל העבודה הוא בפלח האנרגייה המתחדשת וההתייעלות האנרגטית ובשימוש הולך 

וגדל באנרגייה נקייה. התוצר במדינה צמח בקרוב ל־50% בחמש השנים האחרונות ולווה באפס אחוזי 
גידול בצריכת האנרגייה.14

11 אל גור הוא פעיל במאבק בהתחממות הגלובלית, ועל כך זכה עם הפאנל הבין־ממשלתי לשינוי האקלים בפרס נובל לשלום לשנת 2007 .

 12 נתונים מתוך מאמרו של משה אביחי: "התייעלות אנרגטית אמנם איננה הפתרון היחיד אך היא הזמינה ביותר":

http://www.climaton.co.il/Article_Details.asp?Article_Id=1238.

http://www.tashtiot.co.il. :13 מתוך אתר תשתיות

.http://www.climaton.co.il :14 הדוגמאות מתוך סדרת מאמרים בעיתון המקצועי קלימטון
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הדוגמאות לעיל מעידות על הפוטנציאל העצום הגלום בתהליכי ההתייעלות האנרגטית. פוטנציאל הבא לידי ביטוי 

זה שנים אחדות ברחבי העולם, ולישראל הוא זולג לאט־לאט. עקב כך אפשר לקבוע כי הפתרון למצוקת האנרגייה 

בעולם ובישראל הוא בטכנולוגיות ובתהליכים זמינים שיישומם יביא לידי מהפכה בצריכת האנרגייה ורווח כספי זמין 

ומוחשי.

מקרי בוחן ברשויות העירוניות בישראל  6.4

במגרש הפרטי שלנו עולה כי היקף התהליך להתייעלות אנרגטית במגזר היצרני צמח במידה ניכרת בזכות גורמי 

התשתיות  משרד  ובראשם  ממשלתיים,  גורמים  מצד  ועידוד  לחץ  ובזכות  להשקעות  זמין  כסף  המחפשים  השוק 

הלאומיות. עם זאת חשוב להדגיש כי במגזר הציבורי החלה ההתעוררות לעניין זה רק בעת האחרונה.

המגזר הציבורי – אוניברסיטאות, קריות חינוך, משרדי ממשלה, מבני הרשויות, מוסדות ציבור ועוד – הוא אחד 

הצרכנים הגדולים במדינת ישראל. היות שהוא מורכב ממספר מועט יחסית של מבנים )ביחס למשקי הבית(, ואינו 

מונע מאינטרסים קצרי טווח )לעומת המגזר העסקי(, טמון בו פוטנציאל להתייעלות רבה ומהירה. לדוגמה, שלושים 

המרכזים הרפואיים הגדולים בישראל צורכים יחדיו כ־600 מיליון קוט"ש לשנה. חיסכון לא יומרני בצריכת החשמל, 

של 15%, יניב לבתי החולים עודף תקציבי ישיר של כ־35 מיליון ש"ח בשנה, דהיינו חיסכון של כ־170,000 חביות 

נפט או כ־95,000 טון פחם, הפחתה של 65,000 טון דו־תחמוצת הפחמן והורדת העומס מחברת החשמל. 

קוט"ש  מיליון  כ־3.5  צורך  חדרים  המכיל 200  בישראל  ממוצע  מלון  לדוגמה,  דומה.  המצב  הפרטי  במגזר  גם 

לשנה, וטיפול ב־300 מלונות מסוג זה בלבד יניב לבעליהם חיסכון ישיר של לפחות 60 מיליון ש"ח לשנה, כלומר 

מעבר  הפחמן.  דו־תחמוצת  טון  ב־110,000  הזיהום  והפחתת  פחם  טון   160,000 או  נפט  חביות   300,000

לתרומה לאיכות האוויר מדובר בסכום עתק לענף הנלחם על קיומו.

להלן:
 א.  נתונים של רשות ממוצעת המנסה להתייעל אך עדיין לא נרתמה לתהליך ההתייעלות; הירידה בצריכת החשמל

העירונית אצלה אינה ניכרת; 

שלוש דוגמאות להתייעלות אנרגטית מהשנה החולפת )2010( בשלוש ערים בארץ. ב. 
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עתה לפניכם נתוני הרשויות שהחלו בתהליך ההתייעלות. אפשר לראות בבירור כי רשויות אלו מתחילות להתייעל 

בצריכת האנרגייה:

א.  עירייה בדרום הארץ ובה כ־40,000 תושבים מובילה תהליך של התייעלות שיטתית בצריכת האנרגייה. החל 
ברבע השני של 2010 בוצע בה סקר אנרגייה מקיף במוסדות החינוך, ולפי ממצאיו החלה להתגבש מדיניות 

של שימוש מושכל יותר במשאבי האנרגייה בכלל בעיר, ובמוסדות החינוך בפרט. התוצאות לא איחרו לבוא; 

כפי שמוצג בגרף להלן, מתחילת הרבעון השלישי של השנה )יוני 2010( העירייה מציגה ירידה מתונה בצריכת 

החשמל החודשית שמקורה בהסתכלות אחרת על משק האנרגייה ובשינוי בהתנהגות המשתמשים הנובע ממנה. 

נדגיש, הירידה בצריכת החשמל מתבטאת בחיסכון של מאות אלפי שקלים בשנה, ומקורה בשינוי התנהגות 

בלבד, בלי שום השקעה בציוד וטכנולוגיה.

ב.  מועצה מקומית במרכז הארץ, בת כ־20,000 תושבים, היא שחקן מפתח בתחום ההתייעלות האנרגטית בישראל 
זה זמן רב. לצד פעילויות כגון העברת מוסדות החינוך לניהול עצמי והדרכת אבות בית שבתחומה, היא מקפידה 

 שמרב הפעולות הכלכליות של המועצה יהיו פעולות מתחום ההשקעות בציוד חסכוני: אוטומטים, בקרים ועוד.

ההשקעה ניכרת בבירור בשני הגרפים להלן על אף גידול של קרוב ל־10% במספר תושבי המועצה בשלוש 

השנים האחרונות: 
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ג.  עיר בצפון הארץ החלה בתהליך התייעלות. לפניו עמדה צריכת החשמל במוסדות העיר, ב־2009, על 8 מיליון 
 קוט"ש ל־40,000 תושבים, כלומר 200 קוט"ש לתושב. עלות כלל הוצאות החשמל עמדה על 4.3 מיליון ש"ח.

בשנת 2010 החלה העירייה לשנות את תרבות הצריכה שלה, ושינוי התנהגותי זה הביא לידי חיסכון אנרגטי 

של יותר מ־15%. המפנה הגדול החל כאשר סגן ראש העיר בחר להוביל את התהליך ולשמש דוגמה אישית 

 בתור מנהל משאבי האנרגייה בעיר. כשהפנימו זאת גם מנהלי המחלקות, חלה ירידה בנתוני הצריכה הגולמיים.

נוכל  לידי ביטוי בהשקעות להחזר עתידי. בגרף הבא  ועדיין אינם באים  גם כאן השינויים התנהגותיים בלבד, 

להבחין כי ב־12 התשלומים החודשיים העוקבים מתחילת תהליך ההתייעלות חל צמצום של כ־25%.

 

זאת ועוד, צריכת הקוט"ש השנתית )בגרף הכחול להלן( מראה ירידה מכובדת: בסכימת הנתונים נראה כי העיר 

ובלא  התייעלה ביותר ממיליון קוט"ש – התייעלות בצריכה האקטיבית במהלך שנת הפעילות הראשונה בלבד 

השקעה בציוד.

שכפול הצלחות אלו והצלחותיהן של עיריות נוספות, שכבר צועדות קדימה לקראת תהליכי התייעלות, 
יביא ברמה הלאומית לידי חיסכון של יותר מ־200 מיליון קוט"ש – שווה ערך ליותר ממאה מיליון ש"ח 

בכל שנה.
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כלים לפעולות יישום והטמעה   .7

צמצום צריכת החשמל מתחולל בעת ובעונה אחת בכמה נתיבים מרכזיים. התהליכים המהותיים הם שינוי התנהגות 

ואילו בפרויקטים נדרשת השקעה רבה,  נדרשים משאבים מינימליים,  ויישום פרויקטים. מאחר שלתהליך ההתנהגותי 

מומלץ להקדים לפרויקטים )החלפת מזגנים וגופי התאורה וכד'( פעולות הסברה והדרכה לצמצום הצריכה, ובמילים 

אחרות לחנך את האוכלוסייה "פשוט לכבות את האור".

סקירת הטכנולוגיות והאמצעים להפחתה בצריכת האנרגייה  7.1

בהמשך יוצגו הפתרונות האפשריים להפחתה בצריכת האנרגייה. כל הפתרונות שבטבלה להלן הם פרי הצעותיהן 

של חברות ישראליות. 

־חשוב להקפיד כי היצרנים הספקים הפוטנציאליים יתחייבו לפחות לשנתיים עד שלוש שנות אחריות על הציוד ויאפ

שרו פריסה ל־36 תשלומים. אם תוחזר ההשקעה בתוך פחות משלוש שנים, כפי שקורה בדרך כלל, ואם אכן ייפרס 

התשלום ל־36 חודשים, יהיה התשלום החודשי נמוך מהחיסכון, וכך כבר ביום הראשון להשקעה תתחיל הרשות 

להרוויח. מובן שיש לדון בכל מקרה לגופו, ולעתים יהיה כדאי לשכור את שירותיו של איש מקצוע לשם מתן תמונת 

מצב מעודכנת ורלוונטית.

להלן טבלה המרכזת את האמצעים והטכנולוגיות להפחתה בצריכת האנרגייה. האמצעים מפורטים מהקל אל 

הכבד – מאמצעים קלים למימוש שכמעט אינם דורשים השקעה, ועד אמצעים הדורשים השקעה ניכרת:

אמצעים וטכנולוגיות להתייעלות בצריכת האנרגייה

טכנולוגיות/ אמצעים אפשרייםתוצאות רצויותמהות הייעולקטגוריה

הוספת בידוד במעטפת אלמנטים בבנייה
הבניין

צמצום צריכת האנרגייה 
לִאקלום ב-10%–30%

הוספת חומר מבודד כגון פוליסטירן / 
פוליאוריטן או טיח תרמי;

התקנת קירות טרומיים במרווח;
הרחבת המאסה התרמית של הקיר

צמצום צריכת האנרגייה הוספת בידוד בגג הבניין
לִאקלום בקומות העליונות 

ב-10%–30%

גג משופע – הוספת חומר מבודד כגון צמר 
סלעים;

גג הפוך – פוליסטירן מוקצף על הגג ועליו 
חצץ

צמצום צריכת האנרגייה הלבנת גגות
בקומות העליונות ביותר 

מ-10%

הוספת שכבה לבנה עשויה חומר איטום 
או צבע מיוחד המקטין מאוד את הקרינה 

הישירה שנבלעת בגג המבנה;
* יריעה ביטומנית בעלת חצץ מולבן אינה 

מספיקה.

מניעת חדירה של חום הצללה חיצונית
וקרינה לתוך המבנה

כל פתרון של תריסים חיצוניים, צמחייה 
ליד המבנה, רשתות צל, פרגולות וגגונים 

מעל החלונות לצמצום של ממש בצריכת 
האנרגייה במבנה

בעזרת תכנון נכון תתאפשר כניסת שמש 
החורף הנמוכה ובכך יצומצמו הוצאות 

החימום.
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מניעת חדירה של חום הצללה חיצוניתאלמנטים בבנייה
וקרינה לתוך המבנה

כל פתרון של תריסים חיצוניים, צמחייה 
ליד המבנה, רשתות צל, פרגולות וגגונים 

מעל החלונות לצמצום של ממש בצריכת 
האנרגייה במבנה

בעזרת תכנון נכון תתאפשר כניסת שמש 
החורף הנמוכה ובכך יצומצמו הוצאות 

החימום.

מניעת חדירה של חום ציפוי סולארי לשמשות

וקרינה לתוך המבנה

מאפשר חיסכון מסוים בהוצאות האקלום

מניעת דליפות אנרגייה אטימת מעברי קור וחום
מהמבנה

תיקון דלתות שאינן נסגרות כהלכה  ואיטום 
קדחים למעבר צנרת וחלונות שאינם 

בשימוש

צמצום השימוש בתאורה שימוש באור טבעיתאורה
מלאכותית

מחקרים הוכיחו כי פריון העבודה של הצוות 
גדל מאוד אם התאורה במבנה טבעית, 

לכן יש לוודא שאפשר לפתוח וילונות בכל 
מבנה שהותקנו בו חלונות. פתיחת וילונות 

מאפשרת לצמצם במחצית את הוצאות 
התאורה המלאכותית. 

התקנת שני מפסקים בכל פיצול מעגלי תאורה
חדר: אחד מפעיל שליש 

מכמות גופי התאורה, ושני 
את שני השלישים של גופי 

התאורה הנוספים

כדי לצמצם את התאורה בזמן שאור יום 
חודר למבנה צריכים להיות לפחות שני 

מפסקי תאורה לכל חדר. פתרון זה הוא 
היעיל ביותר בתאורה )יותר מהחלפה 

לנורות מתקדמות(.

תכנון התאורה בהתאם תכנון מחדש 
לפעילות במבנה

בכל תכנון שיפוץ יש לתכנן מחדש את 
מקום גופי התאורה.

חשוב ביותר להשתמש בנורות חדישות, 
כיוון שָעצמתן גבוהה מָעצמת הנורות 

המיושנות.

החלפת הנורות בציוד 

חדיש ויעיל יותר: 

מומלץ מאוד להחליף את סוגי התאורה חיסכון בהוצאות לתאורה
רק בשים לב לכל הסעיפים הקודמים 

ולפרמטרים שעליהם היצרן והיבואן 
מצהירים: אורך חיים, צבע, תפוקת אור, 

שטף אור, אחריות לגוף, לנורה, להתקנה, 
לצריכת אנרגייה, להיחלשות עצמת 

האור עם השנים ולטיפול בפסולת לאחר 
השימוש.

טכנולוגיה א -
שימוש בנורות 

המתאימות למגוון 
יישומים: חדרים ומשרדים 

ועד תאורת שטח.

טכנולוגיה זו מחליפה נורות 
מיושנות, כגון נורות הליבון 

ומטל-הליד

CFL
 (Compact Fluorescent Lamps)

טכנולוגיה ב -
שימוש בנורות 

פלורסנטיות

במקום בגופי התאורה 

האורכיים )כגון T8( באולמות 

ומשרדים

T5
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טכנולוגיה ג -תאורה

שימוש בנורות דיודות 

פולטות אור 

במקום בגופי התאורה 
ברחובות ובמגרשי הספורט 

וגם בתאורת פנים, 
במקום נורות הלוגן קטנות 

)"ספוטים"(

LED
(Light Emitting Diode)

טכנולוגיה ד -
שימוש מגוון בנורות 

בעלות אורך חיים ארוך 

אינדוקציהמשמש בעיקרלתאורת חוץ
)פריקה ללא אלקטרודות(

בכל שעה שמזג האוויר נעים והלחות אוורור טבעי פתיחת חלונות ודלתותאקלום
סבירה יש לאוורר את המבנים על-ידי 

פתיחת חלונות.

הכנסת אוויר צח דרך אקונומייזר 
מערכת המיזוג המרכזית

כאשר הטמפרטורה החיצונית נמוכה 
מ-25 מעלות יש לפתוח את תריסי האוויר 

הצח כדי לאפשר אוורור טבעי מאולץ 
כתחליף למיזוג.

הפסקת מערך המיזוג בכל קוצב זמן 
שעתיים, בהתאמה לפעילות 

המיועדת למרחב )למשל: 
חדר לימוד בבי"ס או חדר 

הרצאות באוניברסיטה(

מומלץ שלא להתקין מזגנים חדשים בלי 
לאפשר ניתוק בכל זמן קצוב.

הפסקת המיזוג לאחר 15 גלאי נוכחות
דקות של חוסר פעילות 

בחדר 

כמו בתאורה, גם במיזוג אוויר יש בזבוז 
עצום בהפעלתו למשך ימים שלמים שלא 

לצורך. אפשר לפתור זאת באמצעות גלאי 
נוכחות פשוטים, זולים ואמינים.

שליטה מדויקת על בקרת טמפרטורה 
הטמפרטורה לנוחות 

מקסימלית בחדר 

יש לוודא כי השליטה על כיוון הטמפרטורה 
של המכשור אינה נעשית בעזרת מחוג 

או כפתור אנלוגי, כיוון שאינה יעילה ואינה 
מדויקת

הפסקת המיזוג כאשר אין בקרת מבנה
פעילות מלאה במבנה

במבנים שיש בהם מזגנים רבים מומלץ 
להוסיף מערכת מרכזית להפסקת הציוד 

על-פי שעות העבודה בחלקי המבנה 
השונים.

מיקום יחידות על-פי 
שעות פעילות

קיבוץ באגף ייעודי בבניין 
של יחידות הפועלות מעבר 

לשעות העבודה כדי לצמצם 
את השטחים הדורשים מיזוג 

אין צורך להשאיר את מערכת המיזוג 
פעילה בבניין כולו אם רק אנשים אחדים 
נמצאים מעבר לשעות העבודה הרגילות.
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עיקר המערכות ברשויות הן מערכות מרכזיות או מפוצלות. כמעט אין מערכות של צ'ילרים )מים קרים אקלום
בסחרור( כיוון שהן יקרות לקנייה, אחזקה ובעיקר לשימוש. טכנולוגיות מערכות האקלום השכיחות 

מתחלקות לשתיים, ונמצאות הן במערכות מבוזרות והן במערכות מרכזיות:

טכנולוגיה א':
מזגן מפוצל 

מזגנים מפוצלים בעלי מאייד ומעבה 
שתרמוסטט קובע את תחילת הפעלתו. 

יש לשים לב ליעילותו ולגודלו ביחס לחלל 
הנדרש למיזוג.

טכנולוגיה ב':
אינוורטר 

מזגנים מפוצלים בעלי מאייד ומעבה 
הפועל ברציפות. חסכוניים באנרגייה אך 

יש להקפיד על אחריות היצרן לכמה שנים 
עקב בעיות אמינות בבקרים הדיגיטליים..

שליטה על מצבי מחשבים וציוד חשמלי
הפעולה

העברת כל ציוד המחשבים 
לכיבוי אוטומטי

חיסכון של 400–300 ש"ח למחשב בשנה 
רק על-ידי חיסכון בצריכת האנרגייה 
בשעות שבהן אין כל שימוש במחשב. 

אפשר להשתמש בתוכנות ייעודיות לכיבוי 
והדלקה של מערכות המחשוב. 

יש לוודא שאין תוכנת גיבוי או סריקת 
וירוסים שאמורה להתחיל בפעולה 

אוטומטית בלילה.

ניתוק אוטומטי של ציוד 

חשמלי

ניתוק ידני או באמצעות 
מתקן הפעלה אוטומטי 
המכבה את המכשירים 
מעבר לשעות העבודה

יש לנתק שנאים שאינם בשימוש, וכך גם 
מכונות שתייה למיניהן.

שימוש בקולטי שמש חימום סולארי של מים
סולאריים ולא בחימום 

חשמלי

מאפשר לחסוך את עלויות חימום המים– 
אפקטיבי מרמת חימום המים לרחיצת 

ידיים במבנה, ועד לבֵרכות מחוממות

מערכות ניטור והפקת 
נתונים

מדידה מתמדת של 
משתני צריכת האנרגייה: 

מעקב אחר חשבונות 
החשמל 

חיסכון רב בזכות שליטה 
של מנהל המשאב בכמות 

הצריכה ובזמני הצריכה 
וקבלת נתונים על חריגות.

מערכות המעקב דורשות התקנת ציוד 
מיוחד וחיבור לרשת האינטרנט. הן 

מתחלקות לשלוש ונתונות לאחריותם של 
גורמים שונים ברשות:

1.  "טרקלין עסקים" של חח"י –  מערכת 
המביאה נתונים רבים בחמש השנים 

האחרונות. המערכת מלקטת על בסיס 
חודשי את הנתונים מכל מונה ומכניסה 

אותם למסד מידע מאוחד.
2.  מערכת איסוף נתונים המציגה ללקוח 
נתונים חודשיים וסיכומים מהימנים וכן 
גרפים ותצוגות המתאימות לשימושיה 

של הרשות.
3.  מערכת איסוף נתונים מקוונת 

המאפשרת למנהל המשאב לראות 
בזמן אמת את צריכתו לפי התפלגות 
שעתית. יתרונה הגדול בניטור המדויק 
המוסר ללקוח את הכלים להתייעלות 

מיד בזמן הצריכה.
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דיווח ובקרה של פעולות הטמעה   7.2

מעקב אחר תהליך ההתייעלות בצריכת החשמל הוא עניין 

פשוט ביותר. הוא נעשה בשתי רמות משתמש, רמת הצרכן 

ורמת הרשות המקומית: ברמת הצרכן )אחראי מבנה, אב 

בית וכדומה( יש להשוות בכל חודש קלנדרי את נתוני הצריכה 

או  לתושב  צריכה  לתלמיד,  צריכה   – הקודמת  השנה  מן 

צריכה לחדר במבנה – ליעד שהוגדר. כמו ברמת הצרכן 

הפרטי, גם ברמת הרשות המקומית רצוי להשוות נתונים אלו 

לנתוני השנה הקודמת וכן לנתוני הצריכה במבנים אחרים. 

הצריכה   פרופיל  על  יומי  לפיקוח  מערכת  להוסיף  מומלץ 

ספר  בבתי  בעיקר  חריגות,  הוצאות  אחר  מעקב  לטובת 

קוט"ש לשנה.  מיליון  יותר מחצי  ציבור הצורכים  או במבני 

השיטה היעילה ביותר היא הוספת מונה חשמל חכם המשדר 

בכל רבע שעה את נתוני הצריכה למוקד עירוני, וכך אפשר 

לבחון את שעת הפעלת הציוד ואת מועד ההפסקה שלו. אם אין תקציב לאוטומציה, אפשר בשלב ראשון להדריך 

את אנשי התחזוקה לעשות רישום יומי של מונה החשמל. 

תהליך התייעלות מחייב יעדים לשנים רבות, ולכן הפיקוח על התהליך חשוב מאוד ואף הצורך בעדכון התקציב 

בכל שנה. גובה התקציב החדש יתבסס על נתוני השנה הקודמת לפי אחוז ההתייעלות שייקבע ברשות.

כדי להגשים את היעדים, על גזברות הרשות להשוות בכל חודש את הנתונים המוצגים בחשבונות החשמל ליעדים 

שהוגדרו מראש. 

לשם פיקוח חודשי ישווה האחראי לצריכת האנרגייה ברשות המקומית בין נתוני הצריכה של צרכנים דומים ברשות, 

מהחשבון  מ־5%  ביותר  גבוה  החודשי  שחשבונם  או  מהיעד  מ־20%  ביותר  שחרגו  מהאתרים  אחד  בכל  ויבקר 

לאותם חודשים בשנה הקודמת. קיום הביקור והדגשת החריגות, חשובים ביותר לתהליך ההתייעלות. האחראי חייב 

גם לדווח לממונים על כל חריגה, ומאידך לציין לשבח כל שיפור של ממש בתחום. צעדים אלו והשוואת ביצועי 

הרשות לביצועיה באותם חודשים בשנים הקודמות חיוניים ביותר, ואין לפעול בלי בקרה מהותית זו.

 

סביבה"  תג  ל"מוקד  יפנו  שהרשויות  מומלץ  ההתייעלות,  מודל  את  לשפר  וכדי  פנימית  והשוואה  לבקרה  מעבר 

לקבלת ערכים המבוססים על נתוני כלל הרשויות. בד בבד מומלץ לכל מנהל משאב ברשות ליצור קשר ישיר 

בתהליך  שיצוצו  קשיים  עם  התמודדות  על  משותפת  חשיבה  יאפשר  כוחות  שילוב  אחרות.  ברשויות  עמיתיו  עם 

ההתייעלות.
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הנחיות לתחזוקה של מערכות צורכות אנרגייה  7.3

בכל עלייה בצריכת החשמל במבנה מסוים המאותרת לפי מידע שמתקבל מדו"חות חברת החשמל או ממערכות 

הניטור, יש לזמן שיחה עם קבלני המיזוג ואנשי האחזקה או אבות הבית של המבנה הנדון, לבחון מחדש את תהליכי 

התחזוקה המונעת ולהעלות רשימת דרישות מטכנאי המיזוג, כדלקמן:

  ניקיונות תקופתיים למזגנים ולגופי התאורה 

  החלפת נורות לפי הצורך 

  רישום מדויק של כל פעילויות התחזוקה השוטפת של המכשור 

  תיקון גשרי קור, פתחים שבורים וכדומה 

  בדיקת תקינותם של מעקפים למפסקים האוטומטיים בהתאם לאישור המנהל האחראי, ורישום מדויק

של מעקפים שבוטלו
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חומרי רקע  .8
 

ברשות  אנרגייה  על  האמון  מקצוע  בעל  שכל  ראוי  רבים.  בענף  והחוקים  והתקנות  ומקיף,  רחב  האנרגייה  תחום 

מקומית בכלל ועל התייעלות השימוש בה בפרט יעיין לעתים קרובות בהוראות החוק הספציפית להתייעלות השימוש 

באנרגייה. בפרק זה מובאת רשימה המאפשרת לרדת לעומקם של דברים ולהבין טוב יותר את חשיבותם ואת הרציונל 

שמאחוריהם.

נקודות חשובות  8.1
 

יישום התקנות. תפקיד התקנות  יוכל לבוא  ורק אחריה  הקפדה על הבטיחות הכללית היא עניין ראשון במעלה, 

הרלוונטיות לענייננו, להסדיר את תהליכי ההתייעלות האנרגטית:

  רישיון מוכר לביצוע עבודות חשמל - כל עבודות החשמל מחייבות בעל מקצוע המחזיק רישיון תקף. 

רוב ספקי הציוד אינם חשמלאים במקצועם, ועל כן אסור להם לבצע כל התקנה בנכסי הרשות בלי אישור 

בכתב ממהנדס חשמל ונוכחות בעל מקצוע מטעם הרשות. 

  עמידה בתקנים - חשוב מאוד לוודא שהצעותיהם של ספקים למיניהם מתיישבות עם ההיגיון. כל מערכת 

שתפקידה לייעל את צריכת האנרגייה חייבת להיות מובנית בבירור. לפיכך אין להתקין למשל קופסאות 

שיעדן אינו ברור רק משום שספק מוכן להתחייב שיחסכו חשמל ועם זה אינו יכול למשל להציג תקינה 

מינימלית של הציוד. 

  התקנת ציוד - נכסי הרשות אינם מגרש ניסיונות, ועל כן מומלץ שלא להתקין ציוד שלא נבחן והותקן 

זכרו:  וכן את התחייבותו לכמה שנות אחריות.  באתרים אחרים. רצוי לקבל המלצות מלקוחות הספק 

לקוחות רבים מדי טועים בבחירת הציוד התקני. שימו לב שלא ללכת שבי אחר אנשי מכירות העוברים 

מרשות לרשות בניסיון לגייסן בתור שפני ניסיונות.

  עצמת תאורה - פתרונות תאורה רבים מפחיתים מעצמת התאורה מתחת לתקן. כל ספק שמציע פתרון 

וכן התחייבות  בתחום התאורה חייב להציג אישורים ממכון התקנים שהציוד תואם את התקן הישראלי 

ברורה שרמת התאורה לא תרד מתחת לתקן המומלץ. בעת בחירת הנורות חשוב לזכור שעם הזמן 

נמוכה ב־20%  פעילות אחת תהיה עצמת התאורה  דועכת; כעבור שנת  פריקה  בנורות  עצמת האור 

מהעצמה בעת ההתקנה.

  מבחן קבלה - לאורך חיי פרויקט ההתייעלות האנרגטית הרשות חייבת לוודא שקיבלה בדיוק את המוצר 

שאת תמורתו שילמה. כך למשל: אם הוזמנה מערכת תאורה בעצמת אור מסוימת, על הרשות לוודא 

צריכה  הובטח צמצום  מייצרת את העצמה הנדרשת; אם  יועבר לספק רק אם המערכת  כי התשלום 

ב־20%, אך הציוד מגיע לצמצום של 15% בלבד – יש לבטל את העסקה, ולא להתפתות להפחתת 

התשלומים, שהרי הרשות לא קיבלה את השירות שבעבורו שילמה.

מבחן קבלה בוחן את אופן ההתקנה, העמידה בתקנים, טיב הציוד וכל בחינה שמעוניינים לבצע עוד לפני 

התשלום לספק. רצוי ליידע את הספק שבחינה כזו מתוכננת כדי שישפר מראש את איכות המוצר שהוא 

מספק.
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רשימת אנשי קשר ומחלקות במוסדות הרלוונטיים  8.2

כדי להקל על האחראים והממונים ברשות את יישום הפעולות המוצגות לעיל בפרק זה, מצורפת רשימת אנשי קשר 

רלוונטיים:

  "תג סביבה" - מוקד בהפעלת מרכז השלטון המקומי. אפשר לפנות אליו בכל שאלה, רעיון, הצעה ומידע 
 mancal@ulai.org.il :על התהליך. טלפון: 03-6844203, פקס: 03-6844201 דוא"ל

למכרז  בהתאם  הרכש  ענייני  בכל  לסייע  תשמח  המקומי  השלטון  של  וכלכלה  למשק    החברה 

 התייעלות אנרגטית ומכרז שיפוץ מבנים. אפשר לפנות לרונן קט בטלפון 052-3981116 או בדוא"ל

.ronenk@mashcal.co.il
אנרגייה,  שימור  לעידוד  דרכים  בשלל  פועל  המשרד   - אנרגייה  לשימור  האגף   - התשתיות    משרד 

וליצור  מקצועי  למידע  להגיע  אפשר  וקרקעיים.  סביבתיים  אסטרטגיים,  כלכליים,   – טעמים  ממגוון 

בכתובת אנרגייה  לשימור  המחלקה  באתר  האנרגטית  ההתייעלות  בתחום  שאלה  בכל   קשר 

 http://www.mni.gov.il/mni/he־il/ Energy/EnergyConservation.

.www.iec.co.il :חברת החשמל - מנהל תיק הלקוח יהיה איש הקשר לרשות יש לפנות לאתר חח"י  

רשימת קורסים מומלצים  8.3
 

במסגרת תהליכי ההתייעלות בכל רשות, ובהתאם לתקנות משרד התשתיות הלאומיות, מוצעים קורסים להכשרת 

אנשי השטח. להלן רשימת הקורסים שכדאי לשלוח אליהם את העובדים לצורך השתלמות והכשרה מקצועית:

  קורס "ממונה אנרגייה" - כמה מוקדים ברחבי הארץ; פרטים זמינים באינטרנט. ממונה האנרגייה הוא 

גורם מקצועי ברשות. לרוב הוא אינו בדרגת ניהול אלא עובד במחלקת האחזקה או במשרד מהנדס העיר. 

תקן הממונה מחויב לפי חוק, ועל האדם הממלא תפקיד זה להיות בעל ידע מתאים ולהשתלם בתחום וכן 

לעמוד במבחן הסמכה של משרד התשתיות.

  קורס "מנהל משאבי אנרגייה" - במסגרת פעילות "תג הסביבה" במרכז השלטון המקומי; ניהול אנרגייה 

הוא תהליך מובנה שמטרתו להקטין את צריכת האנרגייה בארגון בהתאם לצעדים הטכנולוגיים והניהוליים 

לשיפור היעילות / נצילות האנרגייה. אחראי לו עובד מקצועי בתחום האנרגייה, ועליו להתמקצע בתחום 

הובלת התהליכים. 

מכון  במסגרת  ב־2010,   -  "  'ISO 50001 אנרגייה  ניהול  'מערכות  לתקן  הפעילות  "התאמת    קורס 

התקנים; מערכת לניהול אנרגייה היא אחת הדרכים המובילות להתייעלות אנרגטית. היא מציעה דרך 

המאפשרת לארגון ליישם גישה שיטתית לשיפור מתמיד בביצועי האנרגייה שלו. מערכת זו גם מאפשרת 

הטמעה של מערכת ניהול אנרגייה במסגרת התפעול השוטף של הארגון כבר בשלבי תכנון. המערכת 

מאפשרת לארגון להפחית את צריכת האנרגייה שלו ועקב כך להשיג חיסכון כספי ניכר. 

קבע  העירוני  ההתייעלות  )תהליך  רבות  שנים  התוצאות  את  לשמר  מאפשר  התקן  לפי  תהליך    ביצוע 

התייעלות של 20% עד שנת 2020( ומאפשר המשך קיום יעדים לטווח ארוך מאוד גם בעקבות שינויים 

והחלפות במצבת כוח האדם בחברה.

  "כנס אילת־אילות לאנרגיות מתחדשות" - הכנס המרכזי בתחום האנרגייה – אבן שואבת לכל פעילות 

נציגי  כל  להיפגש עם  מוקדם אפשר  ומקום מפגש עם מרבית בעלי המקצוע בתחום. בתיאום  בתחום 

משרדי הממשלה והשלטון המקומי. הכנס הקרוב יתקיים ב־21–23 בפברואר 2011 באילת. אם יירשמו 

נציגים מחמש רשויות מקומיות לפחות אפשר יהיה לפתוח קבוצת דיון נפרדת לרשויות המקומיות. 
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סיכום  .9

במסע הבחירות האחרון שלו טבע הנשיא האמריקני הנבחר ברק אובמה את המשפט Yes we can. אמרה זו מבטאת 

כיום יותר מתמיד את הבחירה האמיתית, הֵראלית והמוכחת; למשל, קבוצה בתוך חברה יכולה לעשות מעשה 

ולהראות כי אפשר בהחלט להתייעל בכל השימוש באנרגייה.  

לא בכדי בחרו אנשי התקשורת במילה we – אנחנו. כמו בכל ארגון – ובמיוחד ברשות מוניציפלית – הדרך היחידה 

להפחית בצריכת האנרגייה ובתשלומים הכרוכים בה דורשת שילוב כוחות. 

לפנינו הזדמנות נדירה לאחד את כל האגפים, מרמת המנהלים ועד אחרון אנשי השטח, כדי ליצור מהלך חשוב ביותר 

שיש בו כדי להשפיע רבות על הרשות, ארגון בעל השפעה על התושבים המשתתף בתרומת מדינת ישראל להפחתה 

בפליטות גזי החממה.

חוברת זו המיוחדת ל"תג הסביבה" פותחת צוהר ליישומו של תהליך התייעלות נכון, מובנה, ומעבר לכל זאת –  יעיל. 

הפחתת השימוש באנרגייה ִהיא בבחינת מצב של זכייה רב־צדדית, ובבנייה נכונה של התהליך, הכול יכולים לצאת 

נשכרים – כלכלית, בריאותית, חינוכית ומוסרית. 

אנו מקווים כי הקריאה במסמך זה הרבתה ידע ומאחלים לכולנו התייעלות אנרגטית מוצלחת.
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נספחים  .10

חישוב: בדיקת כדאיות כלכלית להחלפת מזגן  10.1

נבצע חישוב כדאיות כלכלית בבחירת מזגן ביתי טיפוסי. כלל בסיסי לקביעת גודל מזגן לחדר שינה שגודלו כ־12 

מ"ר הוא שתפוקת הקור תהיה בין 2.6 ל־3.5 קילוואט. נבחר בערך העליון.

מקדם  כלומר  הנמוך(,  )הערך   2011 לשנת  נכון   G תווית  בעל  מזגן  באמצעות  קילוואט   3.5 של  קור  לתפוקת 

ביצועים COP=3.5, מתקבל שגודל המזגן הדרוש הוא בעל הספק של 1 קילוואט או 1.3 כוח סוס )1 כ"ס=0.750 

קילוואט(. נניח 2,000 שעות מיזוג בשנה, כלומר לצורך הדרישה ל־3.5 קילוואט קירור לשעה כפול 2,000 שעות 

= 7,000 קוט"ש תפוקת קור שדרושה, השקענו סה"כ 2,000 קוט"ש חשמל. במחיר של כ־0.50 ש"ח לקוט"ש, 

העלות השנתית לתפעול היא 1,000 ש"ח. 

לעומת זאת, במזגן בעל מקדם יעילות 3.8 )תווית A(, בעבור אותה תפוקת קור נדרשה השקעה של  7,000/3.8 = 

1,840 קוט"ש, שעלותם 920 ש"ח. כלומר ההבדל השנתי בין A ל־G, במונחי מחיר, הוא 80 ש"ח. פערי המחירים 

בין המזגנים )בתוויות A עד G( בסדר גודל כזה, הם כ־200 ש"ח, וכך בתוך פחות משלוש שנים ההשקעה הנוספת 

משתלמת, והחיסכון לאורך שנות חייו של המזגן )שש עד עשר( יעמוד על 500–800 ש"ח. היום כבר אפשר למצוא 

מזגנים ביתיים ומשרדיים בעלי מקדמי יעילות העומדים על 4.5, לעומת המזגנים הישנים בעלי מקדמי יעילות של 

2.5 ופחות. משך הזמן להחזר ההשקעה במזגנים חדשים אלו יהיה נמוך משנתיים.

חישוב: בדיקת כדאיות לרכישת מזגן יקר ואיכותי לעומת רכישת מזגן זול ופשוט 
ועל כ־3,000 ש"ח למזגן  זול  כיום על כ־2,000 ש"ח למזגן  עומדת  וההתקנה של מזגן מפוצל  עלות הרכישה 

על  המכרז  יבוסס  אם  אך  יותר,  הזולה  בהצעה  לבחור  המכרזים  חוק  יחייב  זו  פשטנית  הצגה  על־פי  מתקדם. 

השאלות הנכונות, יכול להיות שהבחירה תהיה שונה:

מזגן במזגן אהנושא

BTU 11,000BTU 11,500תפוקת קירור

3,000 ש"ח 2,000 ש"ח עלות רכישת המזגן

3 שניםשנה אחריות

יפןסיןתוצרת 

cop 3cop 3.5נצילות אנרגטית

1,700 ₪ 2,000 ₪ עלות הוצאות החשמל השנתיות

16A שקע רגיל – ללא עלות20A חייב התקנה נוספתהוצאות חיבור חשמל

דיגיטלית )כולל שלט חכם(START \ STOPבקרה 

גבוההבינוניתאמינות המתקין

מטבלה זו ברור לחלוטין שהגדרה לא מוצלחת של תנאי המכרז – בהתבסס על עלות הרכישה בלבד – תגרור 

את הרשות להשקעה במערכות מיזוג מאיכות בינונית ומטה ולהוצאות תחזוקה וחשמל נכבדות ומיותרות לאורך 
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השנים. בחישוב לחמש שנים נראה בבירור כי עדיפה ההשקעה במזגן היקר יותר. השקעה זו תוחזר בתוך שלוש 

שנים בשל החיסכון בהוצאות החשמל, ובתוך זמן קצר יותר אם יובאו בחשבון הוצאות ההתקנה, התחזוקה ורמת 

האמינות. 

מכאן שיש לערוך מכרזים המשקללים את סך הוצאות הרכישה וההתקנה ואת שיערוך עלויות האנרגייה 

והתחזוקה ולרכוש את הציוד רק על־פי התחשיב הכולל.

סקר אנרגייה במבנה  10.2

דף לסוקרים

נייד:____________־____  שם הסוקר )משפחה ופרטי(:_________________ 

כתובת המבנה:______________________________ שם המבנה:____________________________ 

שטח המבנה:____________________________)מ"ר(  מספר חוזה חברת החשמל: _________________ 

החדרים במבנה

מספר החדרים

סוג הפעילות

גיל הבניין 

שנת הקמה: _________    או הערכה מתי הוקם: _________

תאריך השיפוץ האחרון: _________   או הערכה מתי שופץ: _________ 

לא נערך שיפוץשיפוץ חלקישיפוץ מקיף

)קוט"ש(  צריכת החשמל השנתית:    

ש"ח  עלות החשמל השנתית:     

)מ"ר( שטח ממוזג:      

תפוסת המבנה

העובדיםמספר התלמידים/ המשתמשים )בחודש(
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 חודשים בשימוש )מ'־מלא,ח'־חלקי, ע'־ עובדים בלבד / ריק(

דצמ'נוב'אוק'ספט'אוג'יולייונימאיאפרילמרספבר'ינואר

מ/ח/עמ/ח/עמ/ח/עמ/ח/עמ/ח/עמ/ח/עמ/ח/עמ/ח/עמ/ח/עמ/ח/עמ/ח/עמ/ח/ע

שעות שימוש

שבתיום ויום ה יום דיום גיום ביום א

שעת התחלת פעילות

שעת סיום פעילות

מספר אנשים מקסימלי במבנה

 רשימת פריטים לבדיקה

סייר מסביב למבנה ואחר כך בתוך המבנה; שאל את השאלות הישירות.

מומלץ לעשות את הסקירה פעם אחת בשעות השיא לפעילות המבנה ופעם אחת – סיור חיצוני – בשעות שאין בהן 

פעילות במבנה. רצוי לצלם את הגג וכל אחת מחזיתות המבנה.

סיור חוץ

  שעת סיור מס' 1:     ___:____ תאריך - ___/___/___

  שעת סיור מס' 2:    ___:____ תאריך - ___/___/___

כמו חדש / טוב / דרוש שיפוץ / מתפורר    מצב כללי של המבנה:     

כן / לא   האם יש מערכות מיזוג מרכזי?    

כן / לא   האם יש מזגנים מקומיים או תלויים?   

ישנים / חדשים / קצתם חדשים וקצתם ישנים   מצב המזגנים:      

כן / לא / קצתם כן וקצתם לא   האם מדחסי המזגנים מרעישים?    

כן / לא   האם יש הצללה / תריסים חיצוניים על חלונות המבנה? 

כן / לא   האם יש תאורת חוץ למבנה או בסביבתו?  

כן / לא   האם תאורת החוץ או קצתה דולקת?   

כן / לא/ לא ידוע   האם יש שליטה אוטומטית על תאורת החוץ?  

אם כן – כיצד?

– הפעלה ע"י חישן תנועה שבת  שעון  ע"י  הפעלה 

מחזוריות לפי זמן

הפעלה ע"י גשש עצמת אור 

יום = פוטו־צל

הפעלה ע"י שעון אסטרונומי
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  עד כמה גופי התאורה אטומים ותקינים?    תקינים ושלמים / לא תקינים או לא דולקים / חלקית

  עד כמה התאורה מחוץ למבנה אפקטיבית?

הפעילות/ צמחייה מסתירה אותהפועלת בשעות הפעילותממוקדת באזור שבו יש פעילות באזור  ממוקדת  אינה 

ממוקמת במקום לא דרוש

כן / לא    האם רצוי להוסיף חיישני תנועה? 

כן / לא   האם אפשר לעמעם את התאורה לאחר גמר הפעילות במבנה? 

  האם אפשר לפצל את התאורה בקביעות או במקרים מיוחדים )אירועים, פעילויות וכו'(? כן / לא

  האם אפשר לצמצם עוד את התאורה עד לרמת מינימום הדרושה לביטחון ובטיחות? כן / לא

הערות סיור 1: _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  :2 סיור  הערות 

_______________________________________________________________________________

בכל אחד מהסיורים יש לציין גם אם ישנם אורות דולקים וחלונות פתוחים במקומות שאין בהם פעילות:

סיור פנים  

  האם כל דלתות הכניסה למבנה אטומות וסגורות? כן / לא/ קצתן פתוחות וקצתן סגורות

  האם לכל דלתות הכניסה למבנה יש מנגנון סגירה אוטומטי? כן / לא/ לקצתן יש ולקצתן אין

  האם מותקנים במבנה גלאי נוכחות להפסקת הציוד? כן / לא/ במקצת הציוד כן ובמקצת הציוד לא

  האם יש מזגנים במבנה?

אין מיזוג במבנה מקצת החדרים ממוזגיםכן – כל המבנה ממוזג 

מספר החדרים הממוזגים:מספר המזגנים במבנה

  האם המיזוג מבוסס על מזגנים מפוצלים? כן / לא / חלקית

  האם מותקנות מערכות בקרה המגבילות את שעות המזגנים? כן / לא / חלקית 

  האם השטחים הממוזגים תחומים בדלתות ויתר הפתחים סגורים כאשר המבנה בשימוש? כן /  לא / חלקית 

  האם בוצע תהליך איטום באמצעות סרטי בידוד )בדלתות, בחלונות ובצנרת מיזוג האוויר(? כן / לא /  חלקית
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בדיקה מדגמית  

בדוק  כמה חדרים, לא סמוכים, המיועדים לשימושים שונים ונמצאים בקומות שונות,

רשום  את תיאור שימוש החדר ובאיזו קומה הוא )אם במבנה כמה קומות(.

חדר:____

קומה:___

חדר:____ 

קומה:___

חדר:____ 

קומה:___

חדר:____ 

קומה:___

חדר:____ 

קומה:___

חדר:____ 

קומה:___

חדר:____ 

קומה:___

טמפ'____טמפ'____טמפ'____טמפ'____טמפ'____טמפ'____טמפ'____טמפ' החדר

שעה__:__שעה__:__שעה__:__שעה__:__שעה__:__שעה__:__שעה__:__זמן הבדיקה

מצב הפילטרים

תקין/לא קיים/

דורש ניקיון

ת / ל / דת / ל / דת / ל / דת / ל / דת / ל / דת / ל / דת / ל / ד

המיזוג פועל 
בשעה 

שהחלונות 
פתוחים?

כן / לאכן / לאכן / לאכן / לאכן / לאכן / לאכן / לא

כן / לאכן / לאכן / לאכן / לאכן / לאכן / לאכן / לאתרמוסטט תקין?

כן / לאכן / לאכן / לאכן / לאכן / לאכן / לאכן / לאאפשר לאוורר?

המשתמשים 
נהנים?

)נוח ונעים/חם/
קר(

נ / ח / קנ / ח / קנ / ח / קנ / ח / קנ / ח / קנ / ח / קנ / ח / ק

  מערכות המיזוג והאוורור: מתוחזקות תקופתית / מגיע טכנאי רק בעת תקלה להתייעצות נוספת:

 אחראי המבנה למיזוג אוויר –

טלפון:______________   שם:______________ 

 מתחזק מערך המיזוג במבנה –

טלפון:______________ חברה:______________  שם:______________ 

  שיטת החימום במבנה

אחר:_________הסקה מרכזית סולר/ גז / חשמלרדיאטורים חשמלייםתנורי ספירלהמזגנים
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   תאורה 

   בדיקה מדגמית

בכל מעגל תאורה שנבחן בשעות היום, הפסק את מעגל התאורה והפעל אותו מחדש.

רשום תיאור השימוש בחדר )למשל: 

כיתה א'3, אולם הרצאות, מסדרון וכו'(

ניקיון ותחזוקה של הנורות ובתי הנורה: 
נקי ומתוחזק, דורש תחזוקה, שבור או 

לא תקין 

נ / ד / שנ / ד / שנ / ד / שנ / ד / שנ / ד / שנ / ד / ש

פלורסנט /סוג התאורה העיקרי בחדר
נורות ליבון

פלורסנט /
נורות ליבון

פלורסנט /
נורות ליבון

פלורסנט /
נורות ליבון

פלורסנט /
נורות ליבון

פלורסנט /
נורות ליבון

מס' יחידות התאורה בחדר

1/ 2/ 3 / 14/ 2/ 3 / 14/ 2/ 3 / 14/ 2/ 3 / 14/ 2/ 3 / 14/ 2/ 3 / 4כמה מעגלי תאורה )מפסקים( בחדר?

האם יש נוהל התחלת יום וסוף יום 
בחדר?

יש  ומבוצע/ 
אין / יש אך 
לא מבוצע

יש  ומבוצע/ 
אין / יש אך 
לא מבוצע

יש  ומבוצע/ 
אין / יש אך 
לא מבוצע

יש  ומבוצע/ 
אין / יש אך 
לא מבוצע

יש  ומבוצע/ 
אין / יש אך 
לא מבוצע

יש  ומבוצע/ 
אין / יש אך 
לא מבוצע

כן / לא האם משתמשים בגלאי נוכחות בחדר?
/ מומלץ 

להתקין

כן / לא 
/ מומלץ 

להתקין

כן / לא 
/ מומלץ 

להתקין

כן / לא 
/ מומלץ 

להתקין

כן / לא 
/ מומלץ 

להתקין

כן / לא 
/ מומלץ 

להתקין

כן / לא / האם התאורה נאותה? 
חלקית

כן / לא / 
חלקית

כן / לא / 
חלקית

כן / לא / 
חלקית

כן / לא / 
חלקית

כן / לא / 
חלקית

האם משתמשים בקוצבי זמן )כגון: 
אוטומט חדר מדרגות(? 

כן / לא 
/ מומלץ 

להתקין

כן / לא 
/ מומלץ 

להתקין

כן / לא 
/ מומלץ 

להתקין

כן / לא 
/ מומלץ 

להתקין

כן / לא 
/ מומלץ 

להתקין

כן / לא 
/ מומלץ 

להתקין

  להתייעצות נוספת:

אחראי לכיבוי האורות שאינם בשימוש / אחראי לתאורה במבנה – 

טלפון:______________   שם:______________ 

מתחזק מערך התאורה במבנה –

טלפון:______________ חברה:______________  שם:______________ 
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ציוד  – רשימת פריטים לבדיקה  

הערותתקינות הציודמס' יחידות ציודלבדיקה

שיטת חימום 
מי השתייה –

פינת קפה

ֵמחם   
קומקום חשמלי   

מתקן מים חמים וקרים  
אחר:________  

־
־
־
־

תקין / לא תקין / תקין 
חלקית

מקרר משרדימקררים
מקרר ביתי קטן

מקרר ביתי גדול 
מקרר תעשייתי

מתקני מים קרים

־
־
־

תקין /לא תקין / תקין 
חלקית

חימום מים למטבחון /
חימום מים למקלחות

דוד חשמל 
דוד חשמלי וקולטים 

מחמם גז 
אחר:______

־
־

תקין /לא תקין / תקין 
חלקית 

מספר המתקלחים 
במבנה:_____

מחשבים ועמדות עבודהציוד משרדי
מדפסות 

מכונות צילום 
מסכים למחשבים: 

שטוח / שפופרת

־
־

תקין /לא תקין/ תקין 
חלקית

הערות:__________________________________________________________________________

  מפגש עם מנהל המבנה – האחראי לנכס

 מטרת המפגש

כדי להציע הצעות ספציפיות לחיסכון באנרגייה, בין השאר המלצות להחלפת ציוד או שיפוץ המבנה וביצוע שינויים 

במבנים, יש צורך בשיחה פתוחה עם המנהל.

שם המנהל )משפחה / פרטי(:_______________ תפקידו:___________________

שאלון למנהל  

  האם ראית את חשבון החשמל האחרון? כן / לא

  האם נקבע יעד התייעלות במבנה?  כן / עדיין לא

  בהנחה שאין כל מגבלות כספיות, אילו שינויים היית רוצה לבצע במבנה כדי לחסוך באנרגייה?

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  האם אפשר להגיע למקום העבודה ברגל ובאופניים? בתחבורה ציבורית? האם אפשר להיעזר בהסעה? חייבים 

להשתמש בכלי רכב פרטיים?
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לסיום הצע למנהל ליישם את ההמלצות להלן לשינוי התנהגותי שעלותן מועטה או אפסית: 

1.  כאשר יש צורך בהחלפת נורות, להשתמש בנורות חסכוניות ויעילות יותר 
2.  לבטל את החימום והקירור של המבנה מעט לפני תום שעות הפעילות 

3.  לעשות תחזוקה תקופתית למערכות המיזוג והאוורור  
4.  לכבות את כל הציוד והמיכון המשרדי כאשר אין בו צורך 
5.  להדריך את העובדים במבנה בשיפור היעילות האנרגטית

6.  להגדיר יעד להתייעלות במבנה 
7.  להנמיך את עצמת מיזוג האוויר ולקבוע טמפרטורת מינימום למיזוג  

8.  להנהיג כיבוי אורות עם היציאה מהחדרים ובסוף היום  
 9.  לתמרץ את העובדים לקבל עליהם אחריות לצריכת החשמל במבנה
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התאמת התעריף לנכס  10.3

מומלץ לוודא מדי חודש בחודשו שיש התאמה בין עלות החשמל ובין השימושים בנכס. הבדיקה הפשוטה ביותר היא 

התבוננות במחיר הממוצע לקוט"ש באותו חודש. בהתאם לממצאי הבדיקה על מנהל המשאב להתמקד בצרכן 

שעלותו הגבוהה ביותר בכל קטגוריית צריכה )תאורת רחובות, מבני ציבור, בתי ספר( ולבחון דרכים להוזלת מחיר 

הקוט"ש. כמו כן חשוב לזכור כי ישנם הבדלים של ממש בעלות הקוט"ש לפי התעריפים השונים, ומנהל המשאב 

חייב לוודא שכל צרכן מחובר לחברת החשמל בתעריף הנכון. 

חשוב לזכור כי לא מודבר אך ורק בחיסכון בקוט"ש, אלא בחיסכון כספי ניכר.

להלן טבלת הצרכנים כפי שהיא מפורסמת באתר חברת החשמל. הטבלה מציגה בבירור את התעריף הכדאי 

ביותר לרשות. יש לשים לב כי הצרכן אינו קובע את עלות התעריף, אלא יכול לבחור בדרכים מסוימות את התעריף 

הנכון לפי יעד הצריכה באתר ואת גובה צריכת האנרגייה בהתאם להנחיות "הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל", 

הממונה על תעריפי החשמל במשק.

  לא מומלץ   תקין   מומלץ   מומלץ מאוד

למי מיועד?התעריף

לבתים המשמשים למגורים בלבד, בתי תפילה ומבנים לצורכי חקלאות ביתי 

למבנים המשמשים למלאכה, לתעשייה או למסחר, ובהם מוסדות חינוך התעריף הכללי
ותרבות, מרכזי קליטה, מבנים המשמשים עמותות ומלכ"רים, מרפאות, 
בתי חולים, בתי מלון, משרדי ממשלה ולמבנים המחוברים בחיבור זמני 

לתאורת רחובות ציבוריים, ובהם כיכרות, פארקים וגנים ציבוריים הפתוחים מאור רחובות ציבוריים
לקהל 

תעו"ז - תעריף לפי 
עומס המערכת וזמן 

הצריכה 

מתח גבוה - 

מתח נמוך  

תעו"ז בֵררתי

 

ללקוחות המעוניינים לעבור לתעריף המשתנה לפי עומס המערכת וזמן 
הצריכה - למתקדמים בלבד

ללקוחות שמותקן אצלם מונה למדידת צריכת אנרגייה ראקטיבית. מתח מקדם ההספק 
עליון, מתח גבוה, מתח נמוך מגודל חיבור של X 100 3 אמפר ומעלה

תעריפי הפעלת 
גנרטורים עצמיים 

 להסדר יכולים להצטרף לקוחות בעלי גנרטורים בגודל MVA 0.5  עד
MVA 5 שאין להם רישיון ייצור ושמחזיקים בהיתרים המתאימים.

להסדר יכולים להצטרף לקוחות במתח גבוה – למתקדמים בלבד. תעריף פסגה ניידת

מתקנים פוטו־וולטאיים 
קטנים 

ללקוחות במתח נמוך ובמתח גבוה, שברשותם מתקנים פוטו־וולטאיים 
קטנים, המשמשים לצריכתם העצמית ולהזרמת עודפי אנרגייה לרשת.
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כללים מנחים בתעריפי האנרגייה  10.4
 

1. עלות החשמל לתאורת רחובות לא צריכה להיות גבוהה מ־$0.11 )38 אג'( לקוט"ש
2. עלות החשמל למבנים גדולים ברשות לא צריכה להיות גבוהה מ־$0.14 )58 אג'( לקוט"ש

הסדרים עם חברת החשמל

מדינת ישראל סובלת מבעיה קשה של מחסור בחשמל בשעות שיא הצריכה. לפיכך קבעה "הרשות לשירותים 

ציבוריים – חשמל" הסדרים תעריפים המתאימים למקצת הלקוחות הגדולים. מטרת ההסדרים להקטין את הנזק 

במצבי אי־אספקה, על־פי העיקרון של תשלום ללקוח בעבור נכונותו להפחית ביקושים בשעות הצורך.

לקוח שעונה על הקריטריונים המפורטים באתר חברת החשמל ומצטרף לאחד ההסדרים, ובכך מתחייב להיענות 

לדרישות ההסדר, זוכה להנחה בתעריף החשמל. חשוב להדגיש כי ההצטרפות להסדר עוזרת לניהול משק החשמל 

נמנעות הפסקות חשמל  ובכך  הגואה;  בשעות השיא, שעות שבהן חברת החשמל מתקשה לספק את הביקוש 

יזומות מצד חברת החשמל.

לקוח המעוניין בהסדר עם חברת החשמל מוזמן ליצור קשר עם מנהל תיק הלקוח, וזה יבחן את התאמת הלקוח 

להצטרף לשירות ויציג לפניו את ההסדרים האפשריים. 

 לקוחות המשתמשים במתח נמוך, שחויבו על־פי תעו"ז לפי היקף צריכתם, וזו ירדה מ־60,000 קוט"ש במשך 

השנה הקלנדרית האחרונה ובמשך תקופה רצופה של לפחות 12 חודשי, יכולים לעבור לתשלום בתעריפים אחידים 

או בתעו"ז, לפי בחירתם. מועד המעבר ללקוחות כאלו המבקשים להיות מחויבים בתשלום לפי תעריף אחיד הוא 

1 באפריל בכל שנה. 

תעו"ז  10.5

התעו"ז )תעריף לפי עומס המערכת וזמן הצריכה( הוא בסיס תשלומים משתנה שמטרתו לעודד את הצרכנים 

לווסת את צריכתם על־פי שעות מוגדרות מראש, כדי להפחית מהעומס בצריכת החשמל הארצית. התעו"ז יוצר 

קשר ישיר בין עלויות ייצור החשמל ושעות אספקתו ובין המחיר שהלקוח משלם.

כיום חל התעו"ז על כל הלקוחות הצורכים חשמל במתח עליון ובמתח גבוה, על לקוחות הצורכים חשמל במתח 

נמוך המחוברים בחיבור 3X200 אמפר ומעלה, וכן על לקוחות במתח נמוך שצריכתם במשך השנה הקלנדרית 

הקודמת )מ־1 בינואר עד 31 בדצמבר( עלתה על 60,000 קוט"ש. מועד המעבר ללקוח חדש לחיוב בתעו"ז הוא 

1 באפריל בכל שנה.

מבנה התעריף

בכל עונה נקבעו שלושה מקבצי שעות: פסגה, גבע ושפל. מחיר החשמל בפסגה הוא הגבוה ביותר; בגבע הוא 

ברמת ביניים; ובשפל הוא הנמוך ביותר. הצריכה בחשבון החשמל של לקוחות תעו"ז מפורטת לפי מקבצי השעות. 

למתחי האספקה השונים יש תעריפי תעו"ז שונים.

בכל עונה מעונות השנה מוגדרות השעות שבהן נגבים התעריפים השונים )ראו תרשים להלן(. כך למשל בשעות 

21:00–22:00 בקיץ נגבה תעריף שפל, היות שבשעות אלו הביקוש נמוך, ואילו בחורף, עת מופעלים תנורי חימום 

חשמליים והביקוש גואה, נגבה בשעות אלו תעריף שיא.

החלת התעריף מחייבת החלפת המונה במונה אלקטרוני מיוחד, המתוכנת למטרות תעריף זה. את החלפת המונה 

עושה חברת החשמל, והיא נעשית על חשבונה.
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רכיבי התעריף

שני סוגי תעריף:

 תשלום חודשי קבוע - בהתאם למתח האספקה 

 תשלום לצריכת החשמל - המחיר משתנה לפי מתח האספקה, עונות השנה, היום בשבוע והשעה במהלך היום.

שינויים במבנה התעו"ז

על־פי החלטת "הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל" מ־1 בפברואר 2010, השינוי במבנה התעו"ז תקף מאז 15 

בפברואר 2010. השינוי כולל הגדרה מחדש של העונות: עונת הקיץ קוצרה מ־3 חודשים ל־2 חודשים, והיא כוללת 

את החודשים יולי־אוגוסט בלבד; ואילו עונת החורף קוצרה מ־4 חודשים ל־3 חודשים, והיא כוללת את החודשים 

דצמבר־פברואר בלבד.

והן כוללות את החודשים מרס־יוני )אביב( וספטמבר־נובמבר  עונות המעבר הוארכו מ־5 חודשים ל־7 חודשים, 

)סתיו(. 

להלן תצוגה גרפית הממחישה את תעריפי התעו"ז בכל אחד מימות השבוע ולפי החודשים והעונות. התעריפים 

בטבלאות המצורפות מוצגים בצדה השמאלי של התצוגה. תוכלו למצוא תצוגה זו באתר האינטרנט של חברת 

החשמל.
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הנחיות לרישום ב"טרקלין עסקים"  10.6

חברת החשמל מעמידה לרשות לקוחותיה העסקיים בכלל והרשויות המקומיות בפרט, אתר אינטרנט בלא תשלום 

ובו נתוני צריכה של חמש השנים האחרונות. באתר אפשרות לצפות בנתונים על צריכת החשמל של צרכני הרשות, 

לאתר את חשבונות החשמל החודשיים של כל צרכני הרשות ולנפק חשבונות לצרכן היחיד. האתר מאפשר להפיק 

דו"חות ולשמור אותם במתכונת מסמכי word ו־excel לצורך תיעוד ועיבוד עצמי. דו"חות נתונים אלו הם הבסיס 

המוצלח ביותר לסקרי האנרגייה, בהכילם נתוני אמת של כל התשלומים לחברת החשמל.

מומלץ כי רשות הצורכת לפחות מיליון קוט"ש באחד מאתריה תפנה למנהל תיק הלקוח בחברת החשמל ותגיש 

עליה  שלה,  הלקוח  תיק  מנהל  מי  יודעת  אינה  הרשות  אם  העסקי.  ללקוח  הטרקלין  לשירות  הצטרפות  בקשת 

לפנות לגב' אהובה תנעמי ממחלקת לקוחות עסקיים ופיתוח שווקים באגף השיווק של חברת החשמל, בטלפון

.ahuvat@iec.co.il :03-5678813, דוא"ל

לאחר יצירת הקשר הראשוני יבוא לביקור מנהל תיק הלקוח מטעם חברת החשמל ויציג לנציגי הרשות את אופן 

השימוש ב"טרקלין ללקוח העסקי" ואת דרך ההצטרפות לשירות. 

הקשורה  והממשק  הצריכה  בתחום  בכל שאלה  הביקור  לאחר  גם  הרשות  עם  בקשר  יעמוד  הלקוח  תיק  מנהל 

בחברת החשמל. 

תכנון מבנים ואנרגייה  10.7

רובה של האנרגייה ברשויות נצרכת לטובת אקלום ותאורה של מבנים. ממחקרים רבים בארץ ובעולם עולה כי 

מקורם של רבים מהביקושים הוא בצורך לפצות על דליפות אנרגייה במבנים, מהסיבות האלה:

1.  ליקוי בתכנון האדריכלי המקורי בכל הקשור בגורמי האקלים, בכמות המשתמשים במבנה, בציוד החשמלי 
המותקן ועוד;

שוכני הבניין אינם מכירים את יתרונותיו וחסרונותיו של המבנה, ושימושיהם בו אינם יעילים;  .2
3.  כמו התכנון האדריכלי המקורי, גם התוספות והשינויים המאוחרים במבנה לא התחשבו דיים בשימושי המבנה 

ולא נבנו על פי דרישות מגבילות לשימור האנרגייה;

בעלויות  למעמסה  והפך  התיישן  אף  ולעתים  הייעודי,  למבנה  ספציפית  תוכנן  לא  השנים  עם  שהותקן  4.  הציוד 
השוטפות.

מהו מבנה יעיל? כיצד נשכיל לתכנן תכנון שימנע תשלומי אנרגייה גבוהים בכל שנה, אך יספק את כל צרכינו? 

התשובות טמונות בכמה גורמים, והמרכזי בהם הוא התכנון האדריכלי ותכניות העבודה הנלוות. 

חשוב לדעת כי לפי ממצאי מחקרים רבים תכנון ובנייה של בתים שלא בהתחשב להיבט האנרגטי עלולים לגרום 

)כגון מקררים, שנאים(.  היקפי  ולציוד  למיזוג  וכן  יותר מ־70% בצריכת האנרגייה הנדרשת לתאורה  לעלייה של 

במילים אחרות: כאשר נדע לתכנן ולבנות כראוי נזדקק במבנה ממוצע ל־30% מהאנרגייה שאנו זקוקים לה כיום.  

ההשלכות הכלכליות שבקביעה זו עצומות, ועל כן ההמלצה כי בכל תכנון ארכיטקטוני עתידי – בין לצורך הקמת 

מבנה חדש ובין לשדרוג מבנה קיים – יושם דגש על שימור האנרגייה בתכנון המבנה. היבט זה של חיסכון בחשבונות 

האנרגייה העתידיים חשוב מחיסכון מיידי של 15%־1% בעלויות הקמת המבנה. 

אותה  קובע  הוא  במבנה.  שנצרוך  העתידית  האנרגייה  לשיעור  הישיר  האחראי  הוא  האדריכל  דבר  של  בעיקרו 

בהתאם לסביבתו האקלימית. בעל מקצוע טוב המבין בשימור אנרגייה עשוי לחסוך לרשות ולצמצם צמצום של 
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ממש את הוצאות האנרגייה. מכאן ראוי כי הוועדה, האגף או המחלקה המפקחים על עבודתו של הארכיטקט יתנו 

דעתם לעניינים אלו ויחקרו לעומקו את התכנון, מעבר לפונקציונליות, לאסתטיקה ולניסיון לקצץ בעלויות. 

להלן נקודות לתשומת לב בעבודה תכנונית יעילה מבחינה אנרגטית:

1.  מחקר קרקע ואקלים - המתכנן חייב לדעת את נתוני השטח על בוריים, סוג האדמה שעליה המבנה עומד 
ממוצע  במקום,  הרוחות  משטר  שכנים,  ממבנים  הצללות  השנה,  ימות  כל  לאורך  השמש  מהלך  ושיפועה, 

הטמפרטורה והלחות ואפיוניהם באזור האקלימי;

למסה  הבידוד  בין  היחס  בשטח,  שנאספו  האקלימיים  הנתונים  על  המתבסס  המעטפת  תכנון   - 2.  מעטפת 
התרמית של המבנה, מקומם של החומרים בעלי ההתנגדות התרמית בחתך המעטפת, החומרים המרכיבים 

את המעטפת וכמובן החומר והגוון החיצוני; 

ִהוא אלמנט הסופג קרינה רבה לאורך היממה. באזורים קרים נשאף להכניס את חומה של  3.  גג - גג המבנה 
השמש אל המבנה, אך באקלים בישראל מטרת חיפוי הגג ערוך למנוע כניסת חום למבנים. בגגות שטוחים 

נשאף לבודד היטב את הגג, לאטמו מפני רטיבות ולבסוף לצבוע אותו בצבע רפלקטיבי או בהיר ככל האפשר 

להפחתת בליעת קרינת השמש. בגגות רעפים נשתדל לבודד את אריחי הרעף, נבחר בגוונים הבהירים ואף 

נפתח פתחים רבים להוצאת האוויר החם )באופן פסיבי או אקטיבי( מהחלל שבין התקרה לבין גג הרעפים.

4.  פתחים - כשליש מהאנרגייה הנאגרת במבנה נכנסת דרך החלונות והדלתות. זאת הסיבה העיקרית לצורך 
להקפיד על סוג פרופיל החלונות והדלתות ולשים לב לסוג הזגוגית ולחתכה. השמשה הנקראת בשם העממי 

"בידודית" מורכבת ממערכת של שתיים־שלוש זגוגיות דקות )מסוגים שונים( אשר בינן אוויר ובו חומר סופח לחות 

או גז מיוחד, ואלה מבודדים היטב את פנים־המבנה מסביבתו החיצונית. הפתחים מאפשרים כניסת אוויר צח 

ואור טבעי, גורמים בעלי השפעה רבה על המשתמש במבנה. משום כך חייבים לתכנן את הפתחים בהתאם 

לאזור ולאקלים, לאפשר את פתיחת החלונות ולהתקין הצללות מתאימות;

על  רבה  השפעה  להם,  רק  לא  אך  ולהם,  נוספים;  מבנים  המבנה  סביב  יש  כלל  בדרך   - חיצונית  5.  סביבה 
האקלים במבנה. בעת האחרונה החלו להשתמש במושג "איי חום" המכוון לכל אלמנט בנייה )כביש, מדרכה, 

קיר וכדומה( שקולט חום ופולט אותו לסביבה. חשוב גם לתת את הדעת לגינון הקיים והעתידי סביב המבנה: 

הוספת צמחייה מוסיפה צל ומצננת את האויר;

6.  ציוד נוסף - כאשר המבנה מתוכנן לשאת ציוד עתיר אנרגייה, כגון מערכות מיזוג או תאורה, על מתכנן המבנה 
לדעת זאת מראש ולהביא זאת בחשבון. בתחום זה תהיה בדרך כלל עדיפות לשיתוף פעולה עם המהנדסים 

ובעלי מקצוע האמונים על מערכות אלו.

לסיכום: המונח "בנייה ירוקה" אוצר בקרבו הן את התורה שעליה נשען התקן הישראלי 5281  שעניינו בנייה ירוקה, 
הן את הבסיס לתקנים נוספים כגון ת"י 5282 שעניינו דירוג בניינים לפי צריכת אנרגייה ותקנים נוספים שרבים מהם 

בין־לאומיים. חיבור זה לא נועד להרחיב בנושא, אך חשוב לזכור כי בניגוד להתקנת ציוד שעלותו נמוכה והחלפתו 

קלה יחסית, הקמת בניין כרוכה בהוצאה כספית עצומה, ובשלב התכנון נקבעת במידה רבה צריכת האנרגייה 

למשך חייו של המבנה.



56

הצעות לימי פעילות על שימור אנרגייה  10.8

יש מגוון פעילויות קהילתיות ועירוניות לרתימת עובדים ובני ביתם לתהליך של שימור אנרגייה. להלן שלוש מהן: 

קול קורא לתושבי הרשות לקראת החורף  א. 
בהמשך למדיניות הלאומית בתחום ההתייעלות האנרגטית החליטה הרשות להנהיג מדיניות אזורית ברורה בתחום 

ולצמצם  והשימוש במשאבי כדור הארץ. מטרתנו לעודד את תושבי הרשות לחסוך בהוצאות אנרגייה  האנרגייה 

צמצום ניכר את חשבונות החשמל.

ובעזרת  אינה הכרחית,  זו  עלייה מתמדת בביקוש לחשמל. אך מגמה  גוררת בעקבותיה  תרבות הצריכה שלנו 

צעדים פשוטים אחדים אפשר לצמצם את ביקוש החשמל של הכלכלה העירונית. 

עם תחילת עונת הגשמים אנו נדרשים להכין את סביבת המגורים לחורף. כל חלון שאינו סגור כהלכה בזמן חימום 

הבית מגדיל את חשבונות החשמל. בשעות היום, אם התריסים סגורים ומונעים כניסת אור טבעי, אנו מסתפקים 

בתאורה איכותית פחות, אך חשבון החשמל שלנו גדל. במסמך זה תשעה צעדי התייעלות פשוטים שנועדו לצמצם 

את חשבון החשמל בחורף הקרוב. בסוף המסמך הצעות לשני משחקים חינוכיים, האחד – בחסותכם, המבוגרים 

האחראיים בבית, והשני – בחסות ראש הרשות.

להלן רשימת תשע הפעולות שתאפשרנה לעבור את החורף בשלום ובלי תשלומים מיותרים לצריכת האנרגייה:

1.  הפעילו את הציוד הנדרש רק בשעת הצורך - עם היציאה מהבית יש לעבור בכל החדרים ולהפסיק את 
פעולת מכשירי החשמל. מומלץ להוציא משקעי החשמל את כל המטענים למכשירים ניידים, להפסיק לחלוטין 

ומערכת הרמקולים למחשב,  את פעולת המחשבים, את המודמים החיצונים, המדפסות, מערכות ההגברה 

וכמובן את מכשירי חימום.

ואם  טבעי,  אור  כניסת  לאפשר  כדי  היום  בשעות  התריסים  את  לפתוח  יש   - בתבונה  בתריסים  2.  השתמשו 
טמפרטורת האוויר בחוץ גבוהה מ־17 מעלות יש לפתוח חלונות ולאוורר את המבנה. בכל ערב יש לסגור את 

החלונות והתריסים כדי לאפשר בידוד טוב יותר ולמנוע הפסדי אנרגייה )דרך הפרופיל וזגוגיות החלון(. כאשר 

יוצאים מהמבנה לזמן ארוך מומלץ לסגור את התריסים אך להשאיר את החלונות פתוחים ולדאוג לנתק את 

מערכות המיזוג.

3.  צמצמו את השטח הממוזג - בחורף אנו נוהגים לחמם את סביבת המגורים, וככל שהשטח שנחמם בדירה 
יהיה קטן יותר, כך יהיה גם חשבון החשמל שלנו. לפיכך, אם נחליט שלא לחמם חדר שאין בו פעילות, נחסוך 

מאות שקלים בחורף. האוויר החם מגיע לכל פינה בבית אם אין דלת או וילון המונעים ממנו לנוע בחופשיות, לכן 

רצוי כי בדירות ובבתים שיש בהם יותר ממפלס אחד תותקן דלת, או לפחות וילון, בין הקומה הממוזגת לשאר 

הבית )ובעיקר בחלקו העליון של הפתח(. בהיעדר מחיצה בין האזורים יעלה האוויר החם, ויצא שנחממם את 

חדרי השינה העליונים במקום את סביבת המגורים, הסלון, פינת המשפחה והמטבח.

את  מוריד  בחורף  פתוח  חלון  כל  כי  ומדגישים  אנרגייה  בשימור  עוסקים  אנחנו   - ומטבח  שירותים  4.  אוורור 
הטמפרטורה במבנה. ואולם, אין עוררין על הצורך באוורור אזורים מסוימים, אך חשוב לא פחות להפעיל את 

הראש ולחשוב אם אפשר לצמצם לחצי את הפתח או לסגור אותו לגמרי כאשר אינו נדרש.
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5.  מדיניות טמפרטורה - דיירי הבית נדרשים לקבוע לעצמם מדיניות טמפרטורה ולגזור ממנה קוד לבוש. אמנם 
נחמד מאוד להסתובב בבגד ים בחורף, אך העלות השולית של מנהג זה היא תשלום היכול להגיע לכדי 1,000 

ש"ח בעבור הפעלת מערכות החימום. 

6.  תאורה חסכונית - התאורה החסכונית ביותר, הבריאה והאיכותית ביותר היא תאורה טבעית. אנחנו נדרשים 
"לקצור" אור טבעי בכל דרך אפשרית ולהשתמש שימוש מושכל בתאורה מלאכותית, תאורה שתפקידה העיקרי 

להוסיף שעות אור. בשעות היום יש לפתוח תריסים, לבטל וילונות ולהתחיל ליהנות מהנוף, ואילו בשעות החשכה 

שנים  לחמש  אחריות  בעלת   )LED( לד  תאורת  הם  יותר  היעילים  הדגמים  יעילה.  בתאורה  להיעזר  מומלץ 

לפחות, תאורת פלורסנט קומפקטית )CFL( ותאורת T5 - פלורוסנט דק בעובי אצבע.

מומלץ לרכוש תאורות בעלות גוון צהבהב )day light( בלבד.  

רישום כן  ועל  אחריות,  עם  ניתנות  היקרות  הנורות  רוב  ההתקנה.  תאריך  את  הנורה  על  לכתוב    מומלץ 

מדויק של תאריך ההתקנה על הנורה יאפשר לכם לחזור ולדרוש החלפה אם הנורה הפסיקה לפעול.

  לא מומלץ להשתמש בנורות "אדיסון" מסוגים שונים. נורות אלו הכוללות חוט להט תורמות לחימום הדירה

והופכות את רוב החשמל שהן צורכות לחום ולא לאור. בנורות אלו כלולות נורות ליבון, הלוגן, קוורץ וכל סוגי 

התאורה הממוקדת )ספוטים(.

ברשת  הייצור  כושר  שרזרבת  היות  לעייפה.  עמוסה  בארץ  החשמל  רשת   - חשמל  להפסקות  7.  התארגנות 
החשמל הארצית בחורף הקרוב נמוכה, צפויים ניתוקים והפסקות חשמל. יש לוודא שבכל בית מותקנת תאורת 

רבות  שעות תאורה  להרוויח  כדי  )LED( חסכונית  לד  טכנולוגיית  בסיס  על  כזו  לרכוש תאורה  מומלץ  חירום. 

ככל האפשר. כמו כן, יש לחשוב כיצד לחמם את הדירה וכיצד לשמור על שגרת הבית במקרה של הפסקת 

יותר משעה. חשוב לזכור כי רוב מערכות ההסקה המרכזיות אינן עובדות בזמן הפסקת חשמל.  חשמל בת 

במעליות. שנתקעו  מי  את  לחלץ  גישה  דרך  קיימת  החילוץ  שלצוות  לוודא  יש  דירות   בבתי 

בלא  אלו  מחסומים  לפתוח  אי־אפשר  חשמל  הפסקת  ובעת  חשמליים,  ומחסומים  שערים  יש  רבות  לדירות 

היערכות מבעוד מועד. קשה לחשוב כש"נגמר החשמל", ולכן חיוני להתארגן מראש ולדאוג לפנס בהישג יד.

8.  רטיבות - מבנה חולה - תפקידם העיקרי של קירות המבנה לבודד אותנו מתנאי הסביבה. כאשר חודרת רטיבות 
לקירות, הקיר מעביר לתוך המבנה את כל הקור מבחוץ. הרוח מנסה ליבש את הקיר, אך בפועל היא מורידה 

 מאוד את טמפרטורת הבניין על־ידי שאיבת החום. טיפול מיידי בכל מפגע רטיבות בבית חשוב אפוא מאוד.

זכרו: אי־אפשר לייבש באמצעות תנורי חימום; ניסיון לעשות זאת כרוך בבזבוז אנרגייה עצום. 

9  נאה דורש נאה מקיים - פרויקט 106־ הרשות המקומית קובעת בימים אלו מדיניות ברורה בתחום האנרגייה; 
מהיום המוקד העירוני 106 מקבל את כל פניות התושבים בתחום האנרגייה. התושבים מתבקשים לדווח למוקד 

העירוני על כל שימוש לא תקין של גורמי העירייה במשק האנרגייה. כמו כן אפשר לפנות למוקד 106 בכל שאלה, 

בקשה ורעיון להתייעלות אנרגטית שהתושבים מעוניינים ליישם בביתם הפרטי. המוקד יעביר את השאלות לחברת 

"נידן" המלווה את תהליך ההתייעלות בעיר. בתוך שבוע מהפנייה יקבל התושב תשובה ברורה לשאלתו. 
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ב.  טיפים לתושבים - פעולות ביתיות לצמצום חשבון החשמל 
לתהליך  שלו  המחויבות  את  יבין  שש  מגיל  ילד  כל  חשמל.  חשבון  כל  על  הבית  דיירי  כל  את  להחתים  מומלץ 

ההתייעלות אחרי שיחתום על החשבונות. 

את החשבון החתום יש להציג במקום בולט, רצוי על חלקה הפנימי של דלת הבית. על החשבון רצוי לכתוב את 

היעד בשקלים לחשבון הבא. אם החשבון יהיה נמוך מהיעד מומלץ לצאת לבילוי משפחתי – ובכסף שייחסך לקנות 

גלידה, ללכת לסרט או למשחק באולינג או סתם לצאת לפיקניק. זכר הבילוי המשפחתי ילווה את הילדים לאורך 

שנים ויעודד אותם להוסיף לחסוך.

איתור דליפות אנרגייה - נצייד כל דייר בבית בדף בודד. את הדף מחזיקים בחלקו העליון ומצמידים אותו לחלונות 

ולדלתות סגורים. אם יש דליפת אנרגייה ינוע הנייר. הדייר שגילה את מרבית הדליפות יזכה בפרס. תפקידכם לדאוג 

לביטול כל המפגעים שאותרו.

ג.  דוגמה לפעילויות מומלצת במערכת החינוך 
אפשר לבחור כמה תחרויות מהרשימה. רצוי לחלק את המתחרים לפי גיל: עד גיל בית ספר; כיתות א־ג; ד־ו; ז־ט; 

י־י"ב. 

כל בית ספר יגיש עבודה אחת להחלטת מועצת העיר. בכל שכבה תיבחר העבודה המוצלחת ביותר, וזו תזכה 

את מגיש העבודה בפרס מתנת ראש העיר. הזוכה יוזמן להענקת פרס במעמד מועצת העיר, ותהיה לו ההזדמנות 

להגיש בקשה לפעילות סביבתית למליאת הרשות. 

העבודות הזוכות יוצגו במבנה העירייה ובאתר האינטרנט העירוני במשך כל השנה, והעירייה תהיה רשאית להשתמש 

בעבודה לצורך תקשור נושא החיסכון בעיר.

להלן  האפשרויות:

תחרות עבודות ילדים בנושא התייעלות אנרגטית והגנת הסביבה - את העבודות יפיקו הילדים בעזרת ההורים. 
העבודות יכללו, ציורים, גרפיקה ממוחשבת וצילומים. 

תחרות בניית משחקי ילדים מחומרי גלם טבעיים - אבנים, ענפי עצים, חומר, גלעיני פירות וזרעים. כל ילדי 
העיר ינסו ללמוד לשחק במשחק הזוכה.

 תחרות עיצוב בובות מבקבוקי שתייה חד פעמיים - המטרה לעצב את הבקבוק בצורת בובת סמרטוטים. 
רצוי להיעזר רק בחומרי גלם משומשים שאחרת היו מושלכים לפח, כגון שאריות בדים, שקיות ניילון, חומרי אריזה 

וקליפות של חומרים אורגניים. 

תחרות עבודות לרגל 88 שנים לתחנת הכוח הראשונה בישראל - העבודות יתרכזו בנושא "החיים המודרניים 
בלי חשמל": איך אפשר בלי טלוויזיה, מחשב, טלפונים, מטבח משוכלל, מקרר, מזגן ועוד? העבודות יכולות להיות 

ציורים, סיפורים קצרים, שירים או כל המחשה חזותית של החיים המודרניים בלי חשמל. )ולכל מי שבדמיונו רואה 

בית מודרני ובו שבשבת רוח או פאנל סולארי על הגג, אנחנו מדגישים בלי חשמל.( 
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תחרות בניית כלי רכבי המונעים בכוח גומייה בלבד - כל מתמודד יקבל גומייה רחבה ואחידה. המתמודדים יבנו 
רכב מכני לחלוטין, בלי מנוע. האנרגייה היחידה שמותרת היא האנרגייה האגורה בגומייה. במועד התחרות יחולקו 

שוב לבוני הדגמים גומיות אחידות. הרכב שייסע למרחק הגדול ביותר בזכות האנרגייה הדרוכה בגומייה יזכה את 

מפעילו בפרס. 

תחרות עיצוב תיקי ג'ינס ובובות מגרביים - מטרת התחרות ליצר דברים שימושיים מחלקי ביגוד שסיימו את 
מחצית תקופת חייהם ויתחילו חיים חדשים בתור פרטי נוי ואביזרי אופנה. גם בתחרות זו ניעזר בבתי הספר. אפשר 

לנהלה במסגרת כיתתית. הזוכה יתמודד במסגרת בית הספר, והזוכים בכל שכבה יתמודדו ברמה העירונית.

תחרות לבחירת ססמה לתהליך ההתייעלות בצריכת המשאבים בכלל ובצריכת האנרגייה בפרט.

תחרות לבחירת כתובת בסגנון גרפיטי - נחפש אמירה ברורה כדי להדפיסה על תיקי קניות רב־פעמיים. 

תחרות להפקת שילוט עירוני - לצמצום הצריכה המיותרת

נוסף על הפרס שבו יזכו המתמודדים תדפיס העירייה את המודעות המוצלחות ביותר ותפיץ אותן על־גבי לוחות 

המודעות ברחבי העיר.

המטרה המוגדרת היא תקשור בנושא שימור האנרגייה לכל תושבי העיר. חשוב להעביר את המסר שכדי להתחיל 

להתייעל לא צריך להמתין לנסים אלא פשוט להפסיק את המזגן ולהפעיל את הראש.

ד. תכנית נתיב האור של חברת החשמל  
פרטים על תכנית חינוכית זו לשם התייעלות באנרגייה אפשר למצוא באתר האינטרנט של עיריית רעננה:

.www.raanana.muni.il 
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רשימת חוקים ותקנות רלוונטיים להתייעלות באנרגייה  10.9

להלן סיכום כלל החוקים, תיקוני החוקים והתקנות המבססים את מערך ההמלצות שהוצג במאמר זה: 

  חוק משק החשמל )תיקון מס' 8( התשס"ח 2008

  תקנות מקורות אנרגייה )התייעלות אנרגטית ומידע על צריכת אנרגייה של מכשירי קירור(

  תקנות מקורות אנרגייה )ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגייה(

  תקנות מקורות אנרגייה )פיקוח על צריכה – ממוני אנרגייה(

  תקנות מקורות אנרגייה )יעילות אנרגטית, סימון אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים(

  תקנות מקורות אנרגייה )סימון אנרגטי בתנורי חימום חשמליים(

  תקנות מקורות אנרגייה )בדיקת נצילות אנרגטית במתקני שאיבה(

  תקנות מקורות אנרגייה )נצילות אנרגייה של מנועי השראה חשמליים(

רשימת תקנים וולונטריים הרלוונטיים לשימור אנרגייה15  10.10

תקן ישראלי ת"י 5282 – חלק 1, דירוג בניינים לפי צריכת אנרגייה: דירות בבנייני מגורים  .1 

תקן ישראלי ת"י 5450 – שיטה לבדיקת מוליכות תרמית של מבנים  .2 

תקן ישראלי ת"י 5813 – דירוג הביצועים של יחידות לקירור מים באמצעות מחזור דחיסה  .3 

תקן ישראלי ת"י 8995 – תאורה למקומות עבודה שבתוך מבנים  .4 

תקן ישראלי ת"י 5288 – יעילות גופי תאורה  .5

6.  תקן ישראלי ת"י 5039 – יחידות מפוח נחשון למערכות מיזוג אוויר מרכזיות: דרישות בטיחות ודרישות ביצועים

7.  תקן ישראלי ת"י 900 – חלק 2.11 בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות 

למייבשי כביסה סעיף 7 – סימון

8.  תקן ישראלי ת"י 401 – חלק 1, חלק 2, שיטות לבדיקת ביצועים תרמיים של דוודי קיטור, מים חמים 

ולזרמים מעבירי חום בטמפרטורה גבוהה

9.  תקן ישראלי ת"י 1862 – תאורת רחובות )המלצות לייעול אנרגטי( 

10.   תקן ישראלי ת"י 61347 – חלק 2.12 אביזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים אלקטרוניים 

המיועדים לנורות פריקה בלחץ גבוה

 11.   תקן ישראלי ת"י 62018 – צריכת אנרגייה של ציוד טכנולוגיה – מידע - שיטות מדידה והמלצות להפסדי

המתנה מותרות

12.   תקן ישראלי ת"י 62087 – שיטות למדידת הספק חשמלי של ציוד שמע, ציוד וידאו וציוד נלווה והמלצות 

להפסדי המתנה מותרות

13.   תקן ישראלי ת"י 62301 – מכשירי חשמל ביתיים – מדידת הספק במצב המתנה והמלצות להפסדי 

המתנה מותרות

 14.   תקן ישראלי ת"י 4777 – חלקים 1,2,3 מערכות ייצור חשמל מאנרגיית שמש מחוברות לרשת

באמצעות ממירים 

15.  תקן ישראלי ת"י 4665 – ספקי כוח חיצוניים, שיטות בדיקה וסימון ודירוג של ביצועי אנרגייה 

16.  תקן ישראלי ת"י 1532 – דרישות פעולה למשנקים אלקטרוניים 

17.  תקן ישראלי ת"י 61347 – חלק 2 בטיחות למשנקים 

www.sviva.gov.il. 15  הרשימה לקוחה מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה
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