
 
 
 
 
 
 

ניהול : עם אתגר משותףמתמודדים 
אנרגיה חכם בכפר סבא וברשויות 

 הדרומיהמשולש 
 

 צוות הפרויקט
 (עיריית כפר סבא)שלומית קיטרו , מנצור סועאד, ראובן בנאי, און-הרן בר, אלה דנון

 (איגוד ערים לאיכות סביבה משולש דרומי)ד עיסא 'מג
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 הפרויקטמטרת 
  בפרויקט המשתתפות המקומיות הרשויות של היכולת את לחזק

  ,אנרגטית להתייעלות והתנהגותיים טכנולוגיים פתרונות להטמיע
 אתגרי עם וערביות יהודיות רשויות של משותפת התמודדות תוך

 העתיד של האנרגיה

 

 יעדים
 שיפור באמצעות המשתתפים של חשמל צריכת צמצום1.

 והתנהגות ניהול דפוסי

  להטמיע הפרויקט של היעד קהלי היכולת ושיפור חינוך2.
 בחשמל חסכוניים התנהגות ודפוסי טכנולוגיות

 בפרויקט והערבים היהודים היעד קהלי בין פעולה שיתוף3.

 במבנים אנרגטית להתייעלות תכניות בביצוע מנהלים הכשרת4.

  החינוך למערכת ,נוספות לרשויות הפרויקט ממצאי של הפצה5.
 ולתושבים

 

 



...ראשית הדרך  
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 בתי ספר לפרויקט 18גיוס 
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 ס"מסך תצוגה בכניסה לביה



This project is funded by 
the European Union 

 ח שבועי לדוגמא"דו

ח שבועי המציג  "דו
את צריכת החשמל 
היומית בכל מתחם  

שעות  24ס "בביה
 לפי צבעים  , ביממה

 
 צריכה נמוכה= ירוק 

 צריכה גבוהה= אדום 



זיהוי חריגות הנובעות מתקלות 

 בתשתית או מהתנהגות

צריכת רפאים   –בירוק 

 (ש"קוט 10)תקינה 

(  ש"קוט 30)צריכת רפאים גבוהה  –באדום 

 ש"ובסופבלילה 

המערכת סייעה   –בדוגמא 

לזהות תקלה במערכות  

מיזוג האוויר ואוויר צח  

מרכזיות הפועלות על ידי  

 בקר אוטומטי

 

תיקון התקלה יביא  

לחיסכון שנתי משוער של  

36,000  ₪! 
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 המערכת ככלי למעבר לניהול עצמי

53% 

39% 

55% 

64% 

24% 

27% 

28% 

16% 

23% 

34% 

17% 

21% 

SCHOOL A 

SCHOOL B 

SCHOOL C 

SCHOOL D 

 השוואת צריכה של בתי ספר לפי שעות

7:00-14:00 14:00-20:00 20:00-7:00



השוואה בין בתי הספר –מפת הפרויקט   
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 ימי שיא והעצמה
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 מפגשים משותפים

 



מחשבון אנרגיה ביתי – ה"מחשב  
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 תוצאות ביניים
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 תוצר ('17מרץ )ביניים  תוצאות

18 בצריכת החשמל   10%של  חסכון ס השיגו"ביה
320MWh ,טון גזי חממה 243 -שווה ערך ל 

14,000חסכון שנתי ממוצע של , סבא בכפר ₪ ,ROI  
 שנים 1.5= 

 

צמצום צריכת חשמל וגזי 
חממה בכל המבנים  

בפרויקט ביחס   המשתתפים
 לצריכת הבסיס

1 

 בתי הספר   מורה מובילה בכל+ קבוצות מנהיגות
 שעות הכשרה 30-קיבלו כ

עשרות  , חות וההתראות"מעקב שבועי אחר הדו
 קריאות מוקד להתייעלות אנרגטית  

 דגל ופרוייקטיתחרות 
3 ימי שיא משותפים 
15 נאמני אנרגיה ברשויות 

 קהלי היכולת ושיפור חינוך
 להטמיע הפרויקט של היעד

 התנהגות ודפוסי טכנולוגיות
 בחשמל חסכוניים

2 



 תוצאות ביניים
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 תוצר ('17מרץ )ביניים  תוצאות

מפגשים משותפים של בתי הספר מכפר   24התקיימו •
 –ימי שיא לכלל בתי הספר  2+ סבא והמשולש 

 שבירת מיתוסים, קשרים אישיים, הדדי בניית אמון
,  מתקיים שיתוף פעולה מקצועי בין הרשויות•

 (  כגון פסולת)שמתרחב לתחומים נוספים 
 

  היעד קהלי בין פעולה שיתוף
 בפרויקט והערבים היהודים

3 

 בביצוע מנהלים הכשרת בביצוע
  אנרגטית להתייעלות תכניות
 במבנים

 

4 

  חוברת ארצית לבתי ספר 
מכרז של משרד התשתיות הלאומיות 
2 סמינרים להכשרת רשויות ומנהלי בתי ספר 
פרסומים, כנסים 

 הפרויקט ממצאי של הפצה
  למערכת ,נוספות לרשויות
 ולתושבים החינוך

5 





Thanks for your attention 
 תודה על ההקשבה              شكرا على االستماع 
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