
 

 

 המקומיות ברשויות אנרגיה ניהול - מידע דף
 

, תשתיות הלאומיות, האנרגיה והמיםהמשרד  עם בשיתוף 77.2.74ביום מפגש שנערך  סיכום
  המרכז לקיימות מקומית במרכז השלו ישראלי לאנרגיההורום הפ

 
 4102 מעודכן למרץ

 
 

 מבוא
 

 הוא אחד התחומים החשובים לקידום תחום ההתייעלות האנרגטית וניהולו ברשות המקומית 
רוב מקור לשימוש בחשמל מהווה את ה , שכן01-יישום אמנת האקלים של פורום הבמסגרת 

הסביבתיים על אף יתרונותיו אלא שבערים. חממה הנפלטים ההמוחלט של פליטות גזי 
של ביצוע הוצאה לפעול ו תכנון, המקשים עלחסמים  ממספרהתחום סובל  והכלכליים הברורים,

 . טיםפרויק
 
 אלו ניתן למנות: חסמים ין ב

 סכון המושגיקושי לאמוד את החוהמוצעת טכנולוגיה טיב ולאמינות החוסר וודאות בנוגע ל .  

 של הפרויקט עלויות גבוהות הנדרשות להשקעה בשלבים הראשונים . 

 לרוב מקודמים פרויקטים ) מתכללים של כלל צריכת האנרגיה ברשותסר במנגנוני ניהול וח
  (. נקודתיים

 
לסייע בהתמודדות עם החסמים המנויים  שיכוליםהוצגו שורה של פרוייקטים וכלים  במפגש

  כאן. 
 

 משתתפי של לשימושם וגשמולו  מעברו במפגש שהוצג הידע כלזה מרכז את  דף
 ההתייעלות תחום בקידום סקיםוהע בעיריות נוספיםתפקידים  בעליו המפגש

 .)ייתכן כי דף זה יתעדכן מעת לעת במידע נוסף( האנרגטית
 
 

 כלים ורעיונות לקידום התייעלות אנרגטית בעיריות  ,פרויקטים
 

המדריך מספק  - "הסביבה"תג  מיזם של המקומיות ברשויות אנרגטית להתייעלות מדריך .7
להוביל תהליך שיטתי לרשות נועד לסייע ברשות וכללי לקידום התייעלות אנרגטית  מתווה

היבטים של ניהול הפרויקט, ביצוע סקרים, מעקב  אנרגיה, לרבותלהתייעלות בצריכת 
 סקירה טכנולוגית ועוד. ובקרה, דוגמאות מהארץ ומהעולם, 

  כאן במדריך לחצו לעיון . 
 

מהלך ה - אשקלון ייתבעיר הציבור מוסדות בכלל אנרגטית התייעלות לקידום עירוני מהלך .2
ניהול ובקרה, קביעת תכניות ביצוע, הקמת מערכת , המלצות להתייעלות ,כלל הכנת סקרים

 .תקני אנרגיה למוסדות עירוניים והתקנת אמצעים טכנולוגיים

 שהוצגה ע"י ניסים סויסה, מנהל אגף שפ"ע ואיכות הסביבה בעיריית  מצגת"ב מצ
 . אשקלון

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0601-P0700/p0628.pdf


 

 

מבוצע מעקב תקופתי של  במסגרת הפרויקט, - תקווה-בפתח ספר בתיבאנרגטית  התייעלות .3
לאבות  במקביל לקיום הכשרותהנמצאים בניהול עצמי,  ספרהבית חשבונות החשמל של 

ביקורים מתוכננים וביקורי פתע בית, הכנת נהלים לסגירת בתי ספר לסופי שבוע וחגים ואף 
 הבוחנים את התנהגות בית הספר בכל הנוגע לצריכת חשמל. 

 בעיריית פתח מנהלת מחלקת איכות אווירשהוצגה ע"י אינה פישר,  מצגתה מצ"ב- 
 ותוצאותיו.  המציגה את הפרויקטתקווה 

 

על ידי פורום  4104פורסם באוגוסט  - בנושא התייעלות אנרגטית בבתי ספר פרויקט סכרטי .4
 . בקידום פרויקטים במערכת החינוךלשימוש עיריות  01-ה

 כאן לחצורויקט לעיון בכרטיס הפ . 

 

 במבני אנרגיה סקרירויקט בנושא שיתוף פעולה בין עירייה לאקדמיה בביצוע פ כרטיס .5
 שבע. -, על בסיס ניסיון עיריית באר01-על ידי פורום ה 4102ספטמבר ב פורסם - ציבור

  כאןלחצו פרויקט לעיון בכרטיס . 

 

חלק המהווה  פרויקט - של מרכז השל מקומית לקיימות המרכז -"האנרגיה"שבוע  פרויקט .6
ופעילויות העוסקות  אירועיםמגוון  כולל . הפרויקטהאיחוד האירופימרשת ימי אנרגיה של 

לקהלי יעד שונים )ילדים, נוער, בוגרים, קהילות  ומותאםבשיפור וייעול השימוש באנרגיה 
 שונות ואף עובדי העירייה עצמה(. 

  ניתן גם לפנות אליה  .מקומית מצגת שהוצגה ע"י ליאת גולן מהמרכז לקיימותהמצ"ב

 . liat@kayamut.org.il –לפרטים נוספים ובירורים במייל 

 כאןע האנרגיה של האיחוד האירופי לחצו למעבר לאתר שבו . 

 

המרכז מוקם בימים  - לאנרגיה ישראליה פורוםה -אנרגטית התייעלות לאימות המרכז .7
פותחה  . במסגרת זוהמקומיות אנרגטית ברשויותיעלות יהתתהליכי בלתמוך  אלה במטרה

 01-ה פורום רשויותמערכת מתקדמת לניהול חשבונות חשמל.  – EnergyMeterהמערכת 
 ללא עלות. 4102המעוניינות להצטרף לפרויקט יקבלו רישיון לשימוש בתוכנה בשנת 

 ובו פרטיאודות הפרויקט מידע ודף ע"י ד"ר שחר דולב המצגת שהוצגה  מצ"ב 
  . התקשרות עם נציגי הפורום הישראלי לאנרגיה

 

 תקן לניהול מערכות אנרגיה - ברשויות המקומיותלניהול אנרגיה  ISO 50001 תקן .8
ביא להפחתה בצריכת להלנהל בצורה מושכלת את צריכת האנרגיה, במטרה המאפשר 

 במסגרת .בעיריית רעננההתקן מיושם היום בארגון.  אנרגטייםביצועים ר ופילשוהחשמל 
עירונית להתייעלות אנרגטית וחסכון  תוכניתר אנרגיה מקיף שהניב ערכה העירייה סק התקן

 . בקרב העובדיםחינוך וההסברה הרבות בתחום הרכש, פעולות צעו ווב בחשמל

 הישראלי, הכולל גם פרטי אדלשטיין ממכון התקנים  ימצ"ב המצגת שהוצגה ע"י צב
 התקשרות. 

  מנהלת אלפסי בתיהלמידע אודות התהליך בעיריית רעננה, ניתן ליצור קשר עם ,
 batiaa@raanana.muni.il - במייל מחלקת קיימות

 

בזאת שתי הצעות לתוכניות שפותחו  ותמובא - אנרגטיתחינוך בנושאי התייעלות  תוכניות .9
 חסכון בחשמל: אנרגטית והתייעלות לבתי ספר בנושא 

http://www.forum15.org.il/art_images/files/208/Energy%20efficiency%20in%20schools.pdf
http://www.forum15.org.il/art_images/files/208/Academy%20-%20Community%20Practice.pdf
mailto:liat@kayamut.org.il
http://www.eusew.eu/
mailto:batiaa@raanana.muni.il


 

 לימודים שפותחה על ידי צוות המומחים של "למדע"  תוכנית -"אחר בראש "אנרגיה
 יפו ומקודמת על ידי משרד האנרגיה והמים ומשרד החינוך. -באוניברסיטת תל אביב

 כאןלחצו  נוספים לפרטים . 

 קהילתית המקודמת על ידי חברת החשמל ומשרד -חברתית-תוכנית חינוכית - האור" "נתיב
 ומתנהלת באמצעות הרשות המקומית. החינוך 

 כאןלחצו נוספים  לפרטים.  

 

עם משרד האנרגיה והמים מזה זמן מה פועל  01-פורום ה - חוץאנרגטית בתאורת  התייעלות .71
רשויות המעוניינות לקדם פרויקטים של בבחינה וקידום הנושא ברשויות המקומיות. 

או זקוקות למידע  התייעלות אנרגטית בתאורת חוץ ומתלבטות בנוגע לאופן עריכת המכרזים
 שימור אגף מנהל, הזבדי בית לאדי מיילב פנותל מוזמנות ,אודות טכנולוגיה מומלצת

 . hazavdi@mni.gov.il-ebet  -והמים האנרגיה במשרד אנרגיה

 

 האגודה הישראלית לתאורהבקשר שוטף עם נמצא  01-הורום פ -והכשרות  קורסים .77
קורסים והשתלמויות לקהילה המקצועית בתחום, תוך במסגרת פעילותה שמציעה 

נשלח מעת לעת מידע אודות ההכשרות התייחסות נרחבת לנושא ההתייעלות האנרגטית. 
, אך מומלץ גם להתעדכן באמצעות אתר האינטרנט של לבעלי התפקידים הרלוונטיים

 .ilhttp://www.light.org. –האגודה 
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http://energy.gov.il/AboutTheOffice/SpeakerMessages/Pages/GxmsMniSpokesmanEnergyEducation.aspx
http://www.iec.co.il/Community/lightpath/Pages/About.aspx
mailto:ebet-hazavdi@mni.gov.il
http://www.light.org.il/

