
 הרשת הארצית



 בין מוקדי פעילות מקומייםהקמה וחיבור  –הרשת •

  קידום קיימות  : שעיקר עיסוקם, הארץברחבי    

 מקומית   

 מקום פיזי ביישוב או בשכונה -המרכז המקומי •

  כתובת ברורה ומזמינה להכרות והתנסות  שמהווה    

 .החיים המקיים בעיר ובשכונהעם אורח    

 מטרות -רשת מרכזי קיימות מקומית 



 .הכשרה ופעולה, הדגמה: המרכז המקומי פועל בשלושה צירים 

 המחשה של טכנולוגיות ושיטות יישום רלוונטיות –הדגמה • 

 הדגמה של אמצעי תאורה קיימים ולצידה ניתן מידע: לתושבים

 קומפוסטרתצוגה של ; אודות צריכת האנרגיה שלהם ועלותם

 .והסבר עליו שיאפשר להבין את מידת השפעתו

 סיורים, קורסים בסביבה וקיימות, הכשרת פעילים -הכשרה • 

 נהיגה חוסכת, שימור אנרגיה בבית: לימודיים וסדנאות מעשיות

 תרבות הצריכה הנבונה, אומנות תחזוקת האופניים בעיר, דלק

 .'וכד

 מרחב לפעילות קהילתית ויזמות חברתית עסקית –פעולה • 

 וסביבתית תוך יצירת שיתופי פעולה בין בעלי העניין המקומיים

 דרך פעולה











 :מרכזים בהקמה

 ירושלים

 בית שמש

 תל אביב

 באר שבע

 קריית גת

 נתיבות

 שדרות

 

 

 אופקים

 מגדל העמק

 עפולה

 יקנעם

 טירת הכרמל

 פרדס חנה

 סכנין

 

 



המרכזים פועלים בתוך מבנים ציבוריים פעילים  

 בשיתוף הרשות המקומית והקהילה



 יוזמה  –הכשרה  –הדגמה : השיטה

 :מרכז מידע ברמה הפרקטית

  (דירות הדגמה)+איך מנהלים אורח חיים מקיים בעיר 

 מה קורה בעולם בתחום הקיימות 

 היכרות ורישות עם תושבים אחרים לקידום נושאי קיימות 

   הנגשת כלים ועזרים העומדים לרשות התושב 

 ניתן יהיה ללמוד על    , דוגמה לשיפוץ מבנה על פי תקני הבניה הירוקה 
 .תהליך השיפוץ כ"תובניה ירוקה     

 המרכז לקיימות שכונתית יציע מגוון שירותים לקידום הקיימות בשכונה 

מרכז  
 מיחזור

גינה  
 קהילתית

אתר  
 הדגמה

יזמות  
חברתית 
 סביבתית

בית  ספריה חינוך לקיימות
 לארגונים

מרכז  
 קהילתי



גינות  

 קהילתיות

 קואופרטיבים

ס  "מתנ

 ירוק

סיוע  

 בשיפוץ

 הכשרות

הדגמת  

מוצרים  

 וטכנולוגיות

ספריית  

 חומרים

 ?מה יש במרכז קיימות מקומי



 מרכז השל לקיימות

 המרכז לקיימות מקומית



 המרכז לקיימות מקומית

, הפרדת אשפה, כלכלה מקומית, מזון מקיים הדגמת –מטבח 

 חסכון במים ועוד, התייעלות אנרגטית



 המרכז לקיימות מקומית

, הפרדת אשפה, כלכלה מקומית, מזון מקיים הדגמת –מטבח 

 חסכון במים ועוד, התייעלות אנרגטית



 המרכז לקיימות מקומית

 מערכת איסוף מי מזגנים -מרכז קיימות מקומי בית שמש  



 המרכז לקיימות מקומית

 מטבח -בית שמש  -מרכז קיימות מקומי  



עידוד טיפוח נחלת הכלל  , חסכון במים –מערכת איסוף מי מזגנים

 .גידולי מאכל ועוד, בבתים משותפים



כלכלה  , מזון מקיים, גינה קהילתית, קומפוסטרהפעלת  –גינה

 .עידוד טיפוח נחלת הכלל בבתים משותפים, חסכון במים, מקומית



צריכה  , כלכלה מקומית, עידוד תחבורה מקיימת –תיקון אופניים 

 .בריאות ואושר, מקיימת



 ...תנור סולרי, מתקן שקיות, בית ציפורים, חממה



 ?מה הלאה

 הרחבת הרשת•

 סוגים שונים של מרכזי קיימות•

 שבוע פעילות נושאי –מרכז נייד •



 מדריך להקמת 

מרכז מקומי לאנרגיה  
 וקיימות

www.localee.org.il 



 רקע    –מרכז אנרגיה וקיימות מקומי 



 מקור להנעה והנאה –המרכז לאנרגיה וקיימות 

 רקע -מרכז קיימות 



 :ידע באמצעים חווייתיים דרך הדגמההעברת 
 
 סוגי , איך עובדת תחנת כח – מייצרים חשמלאיך

שנים שנשאר לייצור אנרגיה ' הערכות מס, דלקים

 'וכובעיות , מהמשאבים הקיימים

 

 גזי חממה, התחממות גלובלית – האקליםמשבר ,

 משאביםדלדול 

 

" המאמץ הכרוך  המחשת  – "שקופהאנרגיה

בהפעלת מוצר חשמלי פשוט דוגמת נורה חשמלית  

למשל  )באמצעות עבודה /באמצעים ידניים

 (.באמצעות מנואלה

 

 התקנת   –ניטור צריכת האנרגייה במרכז הצגת

מתורגמת  )מד ניטור והצגת צריכת האנרגיה 

 .  ג מסך"ע( לשקלים
  
 

 התייעלות אנרגטית –מיצגים 



עם  יעוץ שעות ' זרימת אויר וכו, ציפויים לחלונות, בידודהדגמת – ירוקהבניה 

הכשרות לאנשי  , מאגר יועצים ואנשי מקצוע, אדריכל המתמחה בבניה ירוקה

 .וספריית חומרים( 'מעצבי פנים וכו, חשמלאים, שיפוצניקים)מקצוע מקומיים 
  

מודלים כלכליים פשוטים של כיסוי עלויות באמצעות  הצגת  –מוצרי חשמל יעילים 

מיצגים של נורות  , מוצרי חשמללהחלפת תוכניות ממשלתיות , חסכון בחשמל

 .  מדי ניטור למכשיריםהשאלת , נוספיםמוצרים ושל חסכוניות לעומת נורות ליבון 
  

הדגמת  , הצגת הבעיה הסביבתית והגיאו פוליטית –הפחתת ביקושי שיא 

,  התנהגותייםהצגת פתרונות , הבעייתיות של ביקושי שיא באמצעות מיצג

 .טכנולוגים ורגלוטוריים
  

,  הדגמת המושגים ותרגום לעלויות כלכליות -צריכת רפאים+ ניטור צריכה 

 ,  שכונתית/ הגדרת משימת התייעלות עירונית, השכרת מדי ניטור לתושבים
העקרונות לחסכון   10 , דימרים, אמצעי עזר כמו גלאי תנועההצגת , שעות ייעוץ

 .בחשמל

  
,  מימוןתוכניות , טכנולוגיות קיימות וישימות, מיצג הדגמה –אנרגיה מתחדשת 

 .הכשרות לחשמלאים ואנשי מקצוע מקומיים, חברותמאגר 
  

הצגת הנעשה ברשות ואפשרויות ההתייעלות   - מה קורה ברשות המקומית 

דוגמאות מהעולם  הצגת , רחובתאורת , מוסדות שעברו התייעלות, העירונית

 .לשינוי עירוני וקהילתי
 

 תחומי פעילות



 השראה מהעולם      



http://www.metropolismag.com/pov/wp-content/uploads/2008/10/solar1.jpg
http://www.metropolismag.com/pov/wp-content/uploads/2008/10/solar2.jpg
http://www.cecenter.org/


 הרצאות  •

 סיורים והדגמות•

 סדנאות•

 אירועים וימי עיון•

 קליפורניה סונומה



 מרכז חינוכי לקיימות•

 סיורים והדגמות•

 סדנאות•

 תצוגות מתחלפות•

 בריטניה, ווקין

http://www.actionsurrey.org/house
http://www.actionsurrey.org/house
http://www.actionsurrey.org/house


 ערכת הדרכה ושיווק  –עם הפנים לתושב 



 הדרכת תושבים

 
  ,חלונות בידוד ,לחלונות ציפויים ,אור כיווני ,הצללות ,בידוד הדגמת מיצגי ,לנושא רקע – ירוקה בניה

  ,מקצוע ואנשי יועצים מאגר ,ירוקה בבניה המתמחה אדריכל עם תשלום ללא יעוץ שעות .'וכו אויר זרימת

 .חומרים וספריית ('וכו פנים מעצבי ,חשמלאים ,שיפוצניקים) מקומיים מקצוע לאנשי הכשרות
 

  עלויות כיסוי של פשוטים כלכליים מודלים הצגת ,נבונה לצרכנות התושבים עידוד – יעילים חשמל מוצרי

  לעומת חסכוניות נורות של מיצגים ,חשמל מוצרי להחלפת הממשלתיות התוכניות הצגת ,חסכון באמצעות

  נוספים מוצרים ושל (האנרגיה ניטור מסך באמצעות בצריכה ההבדלים הצגת ,התחממות) ליבון נורות

  למכשירים צריכה מדי השאלת ,(צריכה-מד באמצעות חדשים לעומת ישנים מכשירים של צריכה הדגמת)
   לתושבים ולבתים

 
  לצריכה יגרום ובזבזני מופרז שימוש ,ביותר היעילים האמצעים עם גם – חשמל חוסכת התנהגות

  במקום במאווררים שימוש כגון אפשרויות יוצגו .חשמל צורכים אנו בו לאופן לב לשים יש לכן .מיותרת

  תריסים פתיחת ,במייבש שימוש במקום כביסה תליית ,במזגן הצורך לצמצום לילה איוורור ,מזגנים
 .ועוד ,מלאכותית במקום טבעית לתאורה

 
  שיא ביקושי של הבעייתיות הדגמת ,פוליטית והגיאו הסביבתית הבעיה הצגת – שיא ביקושי הפחתת

  קירור) טכנולוגים ,(הלילה בשעות מכשירים הפעלת) התנהגותיים פתרונות הצגת ,מיצג באמצעות

  ורגלוטוריים (השיא בשעות מכשירים פעולות להפסקת טיימרים התקנת ,גיאותרמי מיזוג ,קרח באגירת
 ('וכו ז"לתעו הצטרפות עמדת הפעלת)
  



 
  שיא ביקושי של הבעייתיות הדגמת ,פוליטית והגיאו הסביבתית הבעיה הצגת – שיא ביקושי הפחתת

  קירור) טכנולוגים ,(הלילה בשעות מכשירים הפעלת) התנהגותיים פתרונות הצגת ,מיצג באמצעות

  ורגלוטוריים (השיא בשעות מכשירים פעולות להפסקת טיימרים התקנת ,גיאותרמי מיזוג ,קרח באגירת
 ('וכו ז"לתעו הצטרפות עמדת הפעלת)
 

  ,לתושבים ניטור מדי השכרת ,כלכליות לעלויות ותרגום המושגים הדגמת -רפאים צריכת + צריכה ניטור

  לניהול לעסקים ייעוץ שעות ,(הבית משקי של משותף מאמץ) שכונתית /עירונית התייעלות משימת הגדרת

  גלאי כמו עזר אמצעי הצגת ,שלהם החשמל חשבון עם לבוא שיכולות למשפחות ייעוץ ,החשמל צריכת

  העקרונות 10 בניית ,וטיימר מפסק עם שקע-לרב קרובים חשמל צרכני חיבור ,אוטומטיים מפסקים ,תנועה

 . בחשמל לחסכון
  

  חברת מול אפשרויות ,מימון תוכניות ,וישימות קיימות טכנולוגיות ,הדגמה מיצג – מתחדשת אנרגיה

 .מקומיים מקצוע ואנשי לחשמלאים הכשרות ,חברות מאגר ,החשמל
  

  שעברו מוסדות ,העירונית ההתייעלות ואפשרויות ברשות הנעשה הצגת -  המקומית ברשות קורה מה

 .וקהילתי עירוני לשינוי מהעולם דוגמאות הצגת ,ועוד ,ורמזורים רחוב תאורת ,התייעלות
 



 גלויות לחלוקה



אביזרים להתייעלות  
 אנרגטית במרכז האנרגיה

 מד טמפרטורה טיימר למוצרי חשמל גלאי נפח



 אביזרי הדרכה

 פנס ומכשיר הטענה ידני פנס מופעל ידנית מד צריכת מים



 אביזרי הדגמה

 פנס ומכשיר הטענה ידני מד צריכת אנרגיה למכשיר בודד



ניטור   –אביזרי הדגמה 
 הצריכה במרכזים

 מד ניטור לבנין כולו מד ניטור למרכז הדגמה



 בנק ינשופים להשאלה

 מד צריכת מים

 לביצוע סקרי אנרגיה –מדי ניטור צריכה להשאלה לתושבים 



 עיצוב פנים וחוץ  



 שכונתית לקיימות המרכז חלל הכשרת

 
 בצורה ויפעל ירוקה בנייה של עקרונות לפי שיפוץ יעבור אשר ,נגיש ציבורי במבנה להקים יש המרכז את

 :יכללו ההתייעלות רכיבי .שונים המחשה באמצעי ויוסברו יוצגו אלו רכיבים .אנרגטית יעילה
 

וגג לקירות משופר בידוד 
ניתן .קרינה נוגד ציפוי ,בידודית זיגוג ,למסגרת החלונות בין איטום – לחלונות משופר בידוד  

 .ההבדלים את להרגיש בכדי ,עם אחר חדר לעומת קרינה נוגד ציפוי ללא חדר להותיר
אפשר .בחורף שמש ומאפשרות ,בקיץ ישירה שמש שמונעות כאלו – לחלונות חכמות הצללות  

 .שמש כניסת ויאפשרו בחורף וינשרו בקיץ שיצלו ,לחלונות מחוץ נשירים גידולים גם להוסיף
בחדר איש כשאין אוטומטי לכיבוי נוכחות חיישני עם חסכונית תאורה 
טבעי איוורור על הסברים .מזגן במקום לשימוש תקרה מאווררי .נוכחות חיישני עם יעיל מיזוג 

 .למינימום במזגן השימוש את לצמצם – השאיפה .מיזוג במקום
טבעית בתאורה שימוש 

 
   .והכשרה הדגמה ,הסברה לפעילויות מוקד וישמש למבקרים פתוח יהיה המרכז
  נורות ,תנועה גלאי ,ניטור מדי כגון להתייעלות עזר אביזרי למכירת חנות במרכז תשולב האפשר במידת

   .'וכו
 

  במטרה ,האנרגיה ומשרד חשמל חברת כגון ,שונים גורמים עם פעולה שיתופי לבחון אפשרות גם קיימת

  יעוץ ,ז"לתעו הרשמה כדוגמת לתושבים שונים שירותים לספק שיוכלו שירות עמדות במקום לפתוח

   .ועוד רלוונטי

 



 מרכז אנרגיה

 פנס מופעל ידנית



 הדגמה וריהוט

 ציפוי מסנן קרינה לחלונות –מגן שמש 



 הדגמה וריהוט

 מערכת איסוף מי מזגנים



 הדגמה וריהוט

 מטבח





 השראה

2013Consumer Energy Alliance's Energy Day  

http://www.youtube.com/watch?v=NNlug53_a-s
http://www.youtube.com/watch?v=NNlug53_a-s


 ?מהו שבוע התייעלות אנרגטית

שבוע שבו העיר מרכזת מאמץ וממקדת עשייה בכל 

 הזירות בשיפור וייעול השימוש באנרגיה

 

 

 

–קהילה 
 עיר/שכונה

 –עירייה 
פעילות  
 פנימית 

מבני 
/  העירייה

 מבני ציבור

אתר 
 העירייה



 המטרות

 העלאת מודעות בציבור•

 זיהוי אזרחים בעלי עניין לקידום התייעלות אנרגטית•

 מודעות בתוך העירייה•

 

 



 עקרונות ומתכונת פעילות

 פשוט וזול•

בהיקף של עיר כמה )הפעלה ברמה השכונתית •

 (אפשרות לאירוע שיא, ז"בומוקדים שכונתיים 

 ז יומי קבוע"לו•

 EUחלק מרשת של ימי אנרגיה •

 חיבור לתאריכים קיימים כגון שעת כדור הארץ•

 



 תכולת הפעילות

, יצירת המסגרת
 חומרים, תכנים

 מעטפת שיווקית

 -ליווי והדרכה

 צוות השל

סדנאות  
 סיורים

 הדגמה

מכירה  
 והשאלה

עמדות  
 מידע

קיר  
 גרפיטי

 אקולנוע*

 אקובר*



 הדגמה ליום –תכולת הפעילות 
סדנא  

לעובדי  
מחלקות  
 העירייה

סדנא  
 לילדים

סדנא  
 לבוגרים

 אקולנוע

 אקובר

 סיור

קיר  
 גרפיטי

עמדות  
הדגמה  
ומידע  
 במתחם

אתר  
 העירייה

פעילות  
 לבתי ספר

עמדות  
הדגמה  
ומידע  
בבנייני  

 ציבור

 בוקר

 

 

 צהריים

 

 

 צ"אחה

 

 

 

 ערב



 אתר העירייה

 שאלון צריכה ביתית•

 מחשבון אנרגיה•

 מידע וסרטונים  •

 

 



אנרגיית 
הכנת   -הרוח 

 שבשבות

אנרגיית 
–השמש 

 תנור סולארי

אלקטרוכימיה  
סוללת –

 פירות

 סדנאות לילדים לדוגמה



 המרכז לקיימות מקומית

 הפעלות ציבוריות לדוגמה

 קהילה והתחברות לעשייה

לפרויקטים ממשלתיים  
לתמיכה בהתייעלות  

 אנרגטית

לקהילת חיסכון  
 באנרגיה

השאלה של אביזרי  
עזר להתייעלות  

 אנרגטית

 צפייה ולימוד

סרטון על חיסכון 
 באנרגיה ביתית

סרטוני סימולציה  
של בתים יעילים 

 אנרגטית

מידע על ייצור  
 חשמל

כתבות על 
התייעלות  
 אנרגטית

עקרונות לחסכון  
 בחשמל



 דוברות ושיווק

,  רשת חברתית, לוחות מודעות, טיזרים בקהילה•

 שילוט עירוני, דיוור עירוני, אתר עיוני

תיעוד ותקשור בזמן אמת בתקשורת מקומית •

 והצפת הנושא

 פרסום תמונות ותכנים מהשבוע•

המשך טיפול בקהל שנרשם לאורך האירועים  *•

וגיבושו כקהל שמקדם התייעלות אנרגטית  

 .בקהילה




