


 זיהום האווירהאקלים ולצמצום תכנית אב להגנת 
 באשקלון



 פליטת גזי חממה



 העדיפויות של הפרויקטים המוצעים לביצועסדר 



 התיעדוףניתוח 

טיפול  , הלוח מלמד כי הפרויקטים של קידום בנייה ירוקה
ממוקמים בראש  , בכל המגזריםוהתייעלות אנרגטית בפסולת 

גזי שפוטנציאל הפחתת אלו הפרויקטים . סדר העדיפויות
בנוסף הם בעלי  . החממה שלהם גבוהה ועלותם נמוכה יחסית

חיובית ואינם מורכבים מידי ולכן הם השפעה עירונית 
 .כבר בשלב הראשוןמומלצים ליישום 

 ירוק : הרשימה הינם בקידמתנוספים הממוקמים פרויקטים
תחנת כוח "בניית , עצים מאסיביתי שתילת "העיר ע

 .ועידוד שימוש בתחבורה לא ממונעת" וירטואלית



 המשך -התעדוףניתוח 

 כמו הקמת תשתיות לתחבורה בת קיימא והפרדה  פרויקטים
ממוקמים בקדמת הטבלה למרות אינם , במקור של פסולת

אך יש  . הגבוהות שלהםבגלל העלויות הכספיות , חשיבותם
להדגיש שמימוש פרויקטים אלו הינו חשוב ביותר להצלחת  

 .הנראות הגבוהה שלהם ומיתוג העירבגלל , התהליך

 התייעלות אנרגטית במוסדות העירייה ממוקמת  פרויקט
הפחתת גזי החממה הנמוך ' פוטעקב , יחסית בתחתית הטבלה

היישום  זה בשלבי למרות זאת על הרשות לקדם נושא . שלו
מכיוון שהרשות מהווה מודל לחיקוי ואחראית על , הראשונים

 .כולוהובלת התהליך 



 התכנית ויישומה

 :מהעירייהעקרונות פעולה הנדרשים 

 כל פעולה שנדרוש  , " נאה דורש נאה מקיים: "אישיתדוגמא
האגפים מנהלי , העיראצל הנהלת מהתושבים תתחיל 

צמצום כמות , מדובר בפעולות כגון חיסכון בחשמל. ופקידים
ואפילו נסיעה באופניים  , חיסכון במשאבים, הפסולת

 .ובתחבורה ציבורית

 את התהליךלהוביל 

 לממן אותו בשלביו הראשונים 

 ולמדוד אותו לאורך כל שלביו 

 :הצלחת התכנית מותנית ביכולת של העירייה



 התכנית ויישומה

 על העירייה להבין שעליה להשקיע  : והשקעה של העירייהתקצוב
צריך גם להבטיח . להתייעלות אנרגטיתלבצע פרויקטים כסף כדי 

ומשאבים גם לחסכון באנרגיה שהכספים יושקעו בפרויקטים 
 .אלא כמשק כלכלי סגור, ללא תלות בתקופת ההחזר

  החיסכון , כלומר". משק סגור"של כל פרויקט במודל של תקצוב
שיתרמו , מניבים נוספיםיופנה לפרויקטים הכספי שיושג 

 .נוסףנוספת ולחיסכון שיובלו להשקעה , לחיסכון נוסף באנרגיה

 הצלחה ויידוע של הציבור בכל פעולה שתתורגם להפחתה  מדידת
 .בפליטות גזי חממה

 פליטות גזי  פולטיהחמרת חוקים ותקנות עם : משלםהמזהם
 .חממה גדולים



 אנרגיה ומים לאורך השנים
תהליכים ברמה מחלקתית התקיימו כל השנים. 

בתחום המים: 

מיפוי שטחים. 

גינון ומוסדות חינוך -סקרי השקיה. 

תוכנית חסכון והתייעלות. 

אוטומציה ומחשוב. 

הקמה והפעלה עם מסגרת עלות, תוכנית אב לחסכון. 

המים הפכו להיות פקטור שיש לקחת בחשבון בתהליך התכנון ההקמה 
 .והאחזקה

 :הדוגמא

 .₪ 11-14היום המחיר . שנים 10לגינון עד לפני ₪  1קוב מים עמד על 



 גינוןעלות אחזקה של דונם: 

לדונם לחודש₪  400-500 -בפריפריה היא כ. 

 5,000-6,000  ₪לדונם לשנה. 

 7,000 -6,000עלות מים לדונם לשנה אחת ₪. 

  מרכיב המים הוא הגדול והחשוב ביותר ולכן הצורך בשימוש
 .נכון



 



 אנרגיה

מונים בחלוקה 500 -בעירייה יש כ: 

מונים 180 -ונים לתאורת רחוב ורמזוריםמ. 

מונים 290 -בתי ספר וגנים, מונים למוסדות חינוך. 

מונים 30 -מוסדות עירייה שונים. 

20,000,000 -כ עלות אנרגיה שנתית כ"סה ₪. 

 



 מוסדות -תקן אנרגיה
סקר. 

המלצות התייעלות. 

תוכנית ביצוע. 

תקן אנרגיה למוסד. 

מערכת ניהול ובקרה. 



 מוסדות -תקן אנרגיה



 תאורה ורמזורים -אנרגיה
בקרים. 

אלקטרוניים וקים'צ. 

 לדיםתאורת. 

מערכת ניהול ובקרה. 

כללי: 

מליון 6.3 -עלות חשמל שנתית כיום כ, מרכזיות 150,פנסים 16000-כ  
 .12.000.000-ש"צריכה בקוט

פנסים 300-ישנו גידול טבעי בכמות הפנסים בממוצע בשנה כ. 

 25%-תעריף החשמל עלה ב 2013עד דצמבר  2010משנת . 

 שעות בלילה 12התאורה הפועלת בממוצע במהלך כל השנה. 

 



 התייעלות אנרגטית בתאורת רחוב  
' מס

 סידורי
שנת  
 ביצוע

 חיסכון שנתי תאור                              
   ש"בקוט  

 150.000 וכיבוי מוקדם להדלקה,תאורהמרכזיות  100-התקנת בקר ב 2005 1

 57.000 וולט   60-וואט ל 125פנסים מהספק   200החלפת   2010 2

 52.000 וולט פנסי לד 30-וואט ל 150מהספק  פנסים  100 החלפת  2011 3

-וואט ל 268-הספק מ)עמעום התקנת משנקים אלקטרונים כולל  2012 4
 (וואט 83של חסכון , וואט  185

363.000 

 313.000 שונים בהספקים ג"נלכספית מפנסי פנסים לפנסי לד  606החלפת  2013 5

 863.000 כ חסכון שנתי"סה

טו   7073 פחמן כ צמצום פליטת"סה
 פחמן

נוסחאות לחישוב: 

 בשנהיום  365שעות כפול  12ההספק בוואט כפול הפרש  -בחשמלחיסכון חישוב. 

 ש"קוט 122טון פחמן שווה  1 -פחמןצמצום פלטת חישוב. 

 

 


