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   פוטנציאל יישום•

שרשרת , מרכזי שיווק, מרכזי תמיכה, משרדים, מפעלים•
 האספקה וכל סוג של ארגון הצורך אנרגיה

 

 התייעלות אנרגטית , חיסכון אנרגטי: מטרה•

 

 מערך ניהול האנרגיה : אמצעי•

 

מדידה וניטור צריכת אנרגיה , ביצוע סקרי אנרגיה: כיצד•
 של צרכנים משמעותיים

 

 

 התקן לניהול אנרגיה
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   06/2011: הושק ב ISO 50001תקן •

 .  נקלט היטב באירופה•

 .DOEב לעידוד נמרץ של ה "זוכה בארה•

 

 

 

 

 בעולם
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 פוטנציאל חיסכון    

 .לפחות בצריכת האנרגיה 30%ניתן להגיע להתייעלות של •

 פוטנציאל החיסכון טמון •

   %30-10: במערכות חימום•

   %70-20: תאורה•

   %40-15: אגירת חום מבוזבז•

 .-%40: אוויר דחוס•

 10-30%: מבנים•

 .מירב האנרגיה שניתן לחסוך הוא בתחום המנועים •
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 מחירי האנרגיה מאמירים•

 החשש משינוי אקלים עולה•

כ מכירים בכך שאנרגיה הינה מרכיב עלות  "ארגונים בד•
 ותחום שבו ניתן לבצע שיפור, משמעותי

כ מוזנח בעת קבלת "תחום האנרגיה בד,  למרות זאת•
מה שגורם להחמצת הזדמנויות  .  החלטות רכש או תכנון

 . ליעילות אנרגטית מתמשכת וחיסכון כספי

 הגישה התהליכית  היא המפתח להתייעלות אנרגטית•

 

 ?אנרגיה מדוע ניהול
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 תועלות

  

O מגביר את יעילותו האנרגטית של הארגון 

o מסייע בניהול סיכוני אספקת אנרגיה עתידית. 

o  משפר את תהליכי תכנון ורכש ציוד ושירותים בהיבט 

 .האנרגיה לכל משך חיי המערכת    

o י קיצוץ "משפר את כושר תחרותו ורווחיו של הארגון ע 

 בעלויות האנרגיה   

o   בונה ותומך במוניטין הארגון כחברה בעלת מכוונות 

 ".סביבתית"   
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 המשך -תועלות
  

 o    מקדם את מיטב המיומנויות בתחום ניהול האנרגיה לשרשרת

מה שמוביל לשיפור יחסים עם מחזיקי  , האספקה של הארגון

 .ספקים ומשקיעים, לקוחות, דעה

o   מותאם ליעדי אנרגיה מחייבים נוכחיים או עתידיים או דרישות

 תחיקתיות 

o כמו גם לכל תעשייה או . גדול כקטן, גמיש ומותאם לכל ארגון

 .שרות

o  מה . ניתן לשלבו בקלות רבה יחסית במערכת ניהולית קיימת

 .שמוזיל את עלויות תחזוקתו
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 פתח מדיניות לשימוש אפקטיבי יותר של אנרגיה  •

 .הגדר מטרות ויעדים בהתאמה למדיניות•

השתמש בנתונים להבנה טובה יותר ולצורך קבלת  •
 .החלטות על שימושי האנרגיה

 .בדוק התוצאות•

 .סקור את המערכת כדי לבדוק כיצד המדיניות פועלת•

 שפר המערכת בהתמדה•

 
 

 

 ?את התקןאיך תיישם 
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 שיפור, מדידה, ביצוע, תכנון•

 

 

    

 י ההנהלה"קביעת מדיניות האנרגיה בארגון ע: שלב ראשון

 תכנון
 (ציוד ותהליכים, facilities)ביצוע סקר אנרגיה  -
 (ציוד ובניינים)זיהוי צרכני אנרגיה משמעותיים  -
 (ז"לו, אמצעים, גורם אחראי)הצבת מטרות ויעדים  -

 מדידה
 מדידה וניטור של צרכני האנרגיה -
 המשמעותיים   
 עריכת מבדקים פנימיים -

 ביצוע
 (ניהולית וכלל ארגונית)מודעות , הדרכה, כשירות -
 איכות האנרגיה, ציוד יעיל אנרגטית: רכש -
 בקרה תפעולית והערכות להמשכיות התפעול -
 (ארגונית-פנים וחוץ)תיעוד מסמכים ותקשורת  -

 שיפור
 הערכת אפקטיביות מערך הניהול -
 פעולות מונעות, פעולות מתקנות -
 פעולות לשיפור -
 בקרת רשומות   -
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 ISO 50001 תקןמאפייני 

 בתקן ניתן להבחין בחמישה מאפיינים

 מתאים לכל ארגון -גנריות 

 ניהול על בסיס מידע

 שיפור מתמיד של ביצועים

 וולונטרי

 שיטתיות

 

 

 

 

 

 ,ISO 9001 14001חמישה מאפיינים אלו מופיעים גם בתקני 
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 ISO 50001 תקןמאפייני 

 .או הצהרה עצמית/מכוון לצורך הסמכה ו

 .כולל רק דרישות הניתנות לאימות אובייקטיבי במבדק

 כולל עקרונות ניהול מערכות בדומה לסדרת

.ISO 9000 

 .ניתן לשילוב במערכות ניהול קיימות בארגון



כל הזכויות שמורות למכון   ©

 התקנים
12 

 הקמת מערכת ניהול אנרגיה

יישום  

 ותפעול

בחינת  

 ביצועים

 מחויבות הנהלה

 אחריות וסמכות, וקביעת תפקידים

 ברמת מנהלים

 

 

 הגדרת התחום והגבולות של יישום התקן

 (ציון האתרים שבהם התקן ייושם)

 

 עריכת סקר אנרגייה וקביעת קו הבסיס

  

 בחינת דרישות על פי דין ודרישות אחרות בתחום

 

 ניסוח מדיניות האנרגיה של הארגון
 



כל הזכויות שמורות למכון   ©

 התקנים
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 הקמת מערכת ניהול אנרגיה

יישום  

 ותפעול

בחינת  

 ביצועים

 

הכנת שיטות פעולה לפחות לסעיפים בתקן  

 *המציינים זאת כדרישה

 

תחזוקה  , תפעול: כתיבת הוראות עבודה פנימיות ל

 של צרכני האנרגייה, שוטפת ותחזוקה מונעת

 

 אחריות וסמכות, קביעת תפקידים

 

 מתן הדרכה מתאימה לכל עובדי הארגון

 



כל הזכויות שמורות למכון   ©

 התקנים
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 הקמת מערכת ניהול אנרגיה

יישום  

 ותפעול

בחינת  

 ביצועים

 

 הפעלת מערכת ניהול אנרגייה      

 

 ,  ניטור ביצועים ומדידתם          

 

 ,הערכת העמידה ביעדים ובדרישות החוק

   

 עריכת מבדקים                

 

 סקר הנהלה                  
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 מכון התקנים פעיל בתחום התקינה וההתעדה בישראל •

 . מייזום תקן ועד השקתו     

ארגונים בכל תחומי המשק נעזרים בו להשגת  7000:יותר מ•

 .היתרון האיכותי על מתחריהם

אלא אנו  ,  איננו מסתפקים בביצוע מבדקי הערכה והתעדה•

יוצרים תקנים ובהמשך מספקים שרותי הדרכה המאפשרים 

 .  ללקוחותינו לעשות בם שימוש מיטבי ולהשתפר

 .הידע שברשותנו יכול לשנות את ארגונך•

 

 

 ?מדוע לבחור במכון התקנים    
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 ?מדוע לבחור במכון התקנים    
לרכישת ידע " מערכות ניהול אנרגיה"  קורס -מרכז ההדרכה•

 . לצורך השגת השינוי בארגונך

של מערכת ניהול האנרגיה בארגונך  סקירה-זיהוי פערים•

 .  ISO 50001בהשוואה לדרישות 

ניהול האיכות של ארגונך הופך אותם שילוב מערכות •

 .למתאימות וטובות יותר עבורך

מאפשרת לך להציג   ISO 50001ל תעודת ההסמכה •

צוותך ומשקיעיך מחויבות  , ספקיך, מתחריך, ללקוחותיך 

 .להיות הטוב ביותר האפשרי
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 תודה    

  

 

 M.Sc צבי אדלשטיין 

 איכות והסמכה

 מכון התקנים הישראלי

 Zvie@bezeqint.net 

mailto:Zvie@bezeqint.net

