
   .התייעלות אנרגטית בבתי ספר בפתח תקוה



 שיקולים לבחירת הפרויקט
                 

  -תלונות שנתקבלו במוקד העירוני בגין בזבוז בחשמל כדוגמת •

 הפעלה בשעות מאוחרות של הלילה  

צריכה גבוהה של חשמל בבתי הספר עם יכולת לחסכון  •

 .משמעותי

היות בתי הספר מקום חינוכי האמור לחנך את דור העתיד  •

 .להתייעלות וחסכון באנרגיה

 .תגמול בתי הספר בגין חסכון•

שיתוף פעולה חיובי מצד מינהל החינוך בעירייה מחד ומנהלי בתי  •

 .  הספר מאידך

 .שלב במעבר בתי הספר לניהול עצמי מלא•

 



 תחשיב תקצוב החשמל
 ב"ל תשע"שנה –תחילת הפרויקט •

תחשיב תקצוב החשמל עבור בתי הספר נקבע בהתאם לצריכה שהיתה  •

תחשיב צריכה  –ז "תעו, ש"בקוט)כבסיס קבוע   4/2010-3/2011בתאריכים 

 (אמיתי

בכל רבעון סיפקה החברה המבצעת את בקרת חשבונות החשמל תחשיב  •

 לתשלום בהתאם למחירי החשמל הידועים ברבעון

 זכאים להשתמש בהפרש שהתקבל –בתי הספר אשר חסכו בחשמל •

גריעה כמותית של ההקצבה במידה ויחול  /בתי הספר יהיו זכאים לתוספת•

ס למנהלת אגף מינהלה  "בעקבות פניה של ביה)שינוי מבני בבית הספר 

גובה השינוי הכמותי  . ב"מזגנים וכיו, יוספו כיתות –(ופירוט השינוי על ידם

 .י צוות מקצועי ויוסף להגדרת הבסיס ממועד האישור ואילך"יקבע ע

ט על חשבון בית הספר עצמו  "כל תשלום בגין חריגה מערך הצריכה של תשס•

 .יוצר מעין קנס –מתקציבו 

 .בתי ספר חדשים שנבנו לא נכללו בפרויקט עד לצמיחה מלאה•



 :שלבי הפרויקט

 .קבלת הסכמת בתי הספר וועד ההורים לפרויקט•

 .קבלת נתוני הבסיס מגדיר הנדסה•

פניה במנשר למנהלי בתי הספר עם נתוני צריכה שנתיים  •

העברת המונה   –ודרישה לשינוי פרטי המשלם בחברת החשמל 

בעקבות האמור חברת . להוראת קבע של חשבון בית הספר

החשמל העבירה במייל לבתי הספר באופן שוטף את חשבון  

 .החשמל לבדיקתם וטיפולם



 :במקביל

 .יום עיון לאבות הבית•

 

 

 

 

 

 

 .הכנה ומסירה של נוהל סגירת בית הספר לאבות הבית•

שיחה משותפת עם  /כולל פגישה, ביקור מתוכנן בכל בית ספר•

 .מנהל ואב הבית

 



 :לאחר כחצי שנה

ליום זה התבקשו כל אבות הבית  . יום עיון נוסף לאבות הבית•

להביא את חשבון החשמל וחשבון מים של בית הספר ולמדו  

 .לקרוא את הנתונים בו בצורה מושכלת

כולל פרסים למקום  , סגירת בית ספר לחגים: תחרות בתי הספר•

 .ראשון

 .ביקור פתע במספר בתי ספר•

 

 

 

 

כולל חלוקה  , תזכורת במהלך כינוס אבות בית על נוהל סגירה•

 check list -הבנוי כ, של נוהל מעודכן

 





 תוצאות ניהול עצמי

עם העברת המנשר נתקבלו תשובות של בתי ספר באשר  •

,  קייטנות, אולם ספורט, בתי כנסת, מזנונים)לשימושים משניים 

במסגרת מכרז  )במקומות אלו נחתמו חוזי שימוש (. ב"חוגים וכיו

בהתאם  )לרבות תשלום הוצאות חשמל ומים , (להשכרת כיתות

 .  כאשר כל התשלום הועבר לבית הספר, (לתחשיב שבוצע

בתי הספר אשר לא קיבלו חשבון כזה או אחר פנו מיד למינהל  •

 .החינוך על מנת שידאג להעביר להם עותק

מימנו פעילויות לילדים   –בתי הספר הבינו כי כדאי להם לחסוך •

 .מהפרשים אלו' טיולים וכו, אירועים, במצוקה

 





•  
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