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ניהול אנרגיה ברשויות מקומיות
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המאפיינים של רשויות מקומיות

ריבוי אתרים•

אין גישה ישירה לנתוני  –חלקם בניהול עצמי •

צריכת החשמל

עומס עבודה•

בין הגופים  –נושא האנרגיה נופל בין הכסאות •

לגופי הניהול, לגופים הכלכליים, המקצועיים

,  בזבוז כסף לרשות, ניהול האנרגיה חלקי: התוצאה•

בזבוז חשמל וזיהום לחברה
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מערכת תומכת בניהול אנרגיה

תצוגה ברורה של תמונת המצב ברשות•

גישה מהירה לחשבונות הרבים•

קיבוץ חשבונות על פי מאפיינים משותפים•

השוואה פשוטה בין חשבונות שונים•

התראות על חריגות בצריכה או תשלומים עודפים •

(מקדם הספק, קנסות)

לעמוד , ר"צריכה למ–חישוב ערכים מתואמים •

'וכד, לתלמיד, תאורה

5



מסך ראשי

תצוגת רשימת חוזי  •
החשמל המנוהלים

ניתן לקשר מספר  •
–חשבונות חשמל 

הן חשבון של  
הרשות והן  

חשבונות של גופים 
בניהול עצמי

סיווג אוטומטי •
–לקבוצות צריכה 

תאורת  , בית ספר
'וכד, רחוב
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סיווג לפי 

קבוצות צריכה



גרף כולל

תצוגה של שלוש  •
השנים האחרונות

בפילוח לחודשים•

על פי קבוצות  •
צריכה

ניתן לראות את  •
המגמות בקבוצות 
השונות ובחודשים  

השונים
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ניתן לאתר  

מגמת עלייה



צריכה מפורטת

צריכת החשמל בחשבונות השונים•

,  מספר תלמידים, מספר עובדים, שטח: כולל צריכה מתואמת לפי מדדים•
.'וכד

המערכת תדע להציג את נתוני השנה –ניתן לעבוד עם מדדים משתנים •
שעברה על פי המדדים בעת ההיא

8

צריכה על פי  

מדדים שונים



גרפים משווים

הצריכה בשנתיים  •
האחרונות

ז"תעועל פי •

כולל אפשרות  •
בית  )חיתוך לפי סוג 

תאורת  , ספר
וטקסט , (רחוב

חופשי

תצוגה לפי מדדים•

מאפשר השוואה  •
של תבנית הצריכה  

בין צרכנים דומים
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מידע 

סטטיסטי  

אודות 

החוזה

אפשרות לסינון על פי  

קבוצה וטקסט חופשי

תצוגה על  

פי מדדים



דוח לקוח

פרוט הצריכה לפי •
סוגי צרכנים

פרוט התראות•

פרוט חשבונות  •
עלייה היתהבהם 

בצריכה

פרוט עבור  •
קבוצות צריכה 

מוסדות  : עיקריות
מבני , חינוך
תאורת  , ציבור
רחוב
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פרוט תשלומים לחשבון

פרוט הצריכה והתשלומים לפי חודשים•

הדגשת תשלומי קנסות•
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הדגשת 

תשלומים 

עודפים



תצוגה גרפית  

לחשבון

פילוח על פי  •

ז"התעותעריף 

פרוט תשלומים  •

חודשיים  

בחלוקה לפי  

ז"התעותעריף 
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ניהול מידע רציף
(בשלבי פיתוח)
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מדידה רציפה באתרי הרשות

קריאת נתונים  •

רציפים ממכשירי  

מדידה 

המותקנים  

באתרי הרשות

תצוגת אתרי  •

המדידה על גבי 

מפה

סימון התראות•
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גרפים  

והתראות

נתונים ברמה  •

,  יומית, שעתית

וחודשית

הצגת הצריכה •

בערוצים  

,  השונים

ועלויות

התראות על •
חריגות
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הפורום הישראלי לאנרגיה ומרכז השל מעמידים •

2014בשנת 15-את המערכת לרשויות פורום ה

ללא עלות

יש צורך באימות ומעקב מתמשכים, מניסיוננו•



סיכום

מערכת הניהול מאפשרת למנהל האנרגיה ברשות  •

המקומית לעקוב בקלות אחר צריכת החשמל  

באתרים השונים

לבחון את תבניות השימוש בין צרכנים דומים•

להשוות את הצריכה על פי מדדים מוסכמים•

קבלת התראות על חריגות או קנסות•

מאפשרת זיהוי בעיות והשקעת תשומת הלב  •

מתוך כלל אתרי הרשות, באתרים הבעייתיים
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התנסות במערכת
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כניסה למערכת

:כתובת גישה•

energymeter.co.il

דוגמא: שם משתמש•

דוגמא: סיסמא•

ללחוץ על הקישור •

Home



מסך ראשי



פרוט נתוני חשבון



פרוט צריכת החשמל



גרפים



ח לקוח"דו



כניסה למערכת

:כתובת גישה•

energymeter.co.il

דוגמא: שם משתמש•

דוגמא: סיסמא•

ללחוץ על הקישור •

Home



תודה רבה

Shahar@energia.org.il


