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דברי ברכה
 

דברי ברכה 
ברכת מנכ"ל משרד הפנים, מר יאיר הירש ומנכ"ל משרד האנרגיה, מר ליאור שילת

בשנים האחרונות נחשפנו לאתגרים רבים העומדים בפנינו כחברה. קצב גידול האוכלוסייה, משבר האקלים, מגפת הקורונה 
 והמחסור באנרגיה בעקבות המצב באירופה. העולם שאחרי הקורונה הביא עמו שינויים וכך גם אנו כחברה צומחים ממשבר 

למשבר, מתמודדים, מוצאים פתרונות והופכים משוכללים וטובים יותר.

בהתמודדות עם נגיף הקורונה התוודענו ליכולת המענה שהרשויות המקומיות יכולות לספק בניהול משברים לאומיים. משבר 
 האקלים והצורך לייעל את משק האנרגיה הוגדרו כיעדים אסטרטגי על ידי הממשלה, העמידה ביעדים אלו מגובה בשורה של 

החלטות ובניהן התייעלות באנרגיה ומעבר לאנרגיות ירוקות ומתחדשות.

הבשורה המובאת במדריך זה היא כי אתגרים אלה מהווים הזדמנות לצמיחה כלכלית עבור הרשויות המקומיות בישראל. רשויות 
יזמיות שייענו לקריאה-לפעולה יוכלו להתייעל ולחזק את חוסנן הכלכלי. מטרתו המרכזית היא הקטנת חשבונות החשמל 

 והתייעלות באנרגיה ככלי לחיזוק הקיימות הכלכלית ברשויות המקומיות. זהו מהלך חשוב להתמודדות עם שינויי האקלים, לייצור 
ביטחון אנרגטי, ולמיצוב של ישראל כמעצמה בתחום הייעול האנרגטי.

הקדמה הטכנולוגית והשיפור ביכולות הניטור והתכנון מאפשרים לנו כיום להפוך מבני ציבור מ"בור תקציבי" למשאב ציבורי מניב 
וכלכלי. צמצום הצריכה יגביר את חוסנה האנרגטי של הרשות, ויאפשר אספקת חשמל יעילה ורציפה יותר לנוכח אתגרי שגרה 

וחירום – אקלימיים וביטחוניים כאחד. בנוסף נדרש לקדם הקמה של תשתיות שיגדילו את החוסן האנרגטי והכלכלי בתחומי 
הרשות המקומית כדי להתמודד עם נפחי הצריכה המתהווים וגדלים. 

משרד הפנים מסייע תדיר לרשויות המקומיות לבסס תשתית ניהולית וכלכלית איתנה, כזו שיהיה בידה לדאוג לחיי תושביהן – לא 
רק בהווה, אלא גם בעתיד. במקביל, משרד האנרגיה מוביל בשנים האחרונות תהליך אסטרטגי למעבר לאנרגיה מקיימת בשלטון 

המקומי. במסגרת כך מסייע המשרד לרשויות מקומיות בהכנה ויישום של תכניות פעולה לאקלים ואנרגיה, במתן תמריצים  
לפרויקטים של אנרגיה מקיימת, בניהול פורום אנרגיה לרשויות המקומיות עם מרכז השלטון המקומי ובשיתוף פורום ה-15, במינוי

מנהלי אנרגיה באשכולות האזוריים, ועוד.  

אנו מקווים שהמדריך הנוכחי, אשר ממשיך את סדרת המדריכים שנכתבו במשרד הפנים ומשרד האנרגיה )על ידי עמיתי ממשק( 
יסייע לכם לראות במשבר האקלים הזדמנות להתייעלות, חדשנות, וצמיחה כלכלית לרשות המקומית שלכם, לטובת תושביה. 



| 3 | 

 

 

 

 

 

 

תקציר מנהלים 

ים
הל

מנ
ר 

צי
תק

מדריך זה נכתב כחלק מפיתוח הידע היישומי ברשויות המקומיות, בהתאם לתפיסה שמוביל מינהל 
הפיתוח במשרד הפנים – ובפרט בראי של פיתוח כלכלי .

לקורא מסמך זה ידוע, מן הסתם, כי נתח משמעותי מתקציב הרשות המקומית מופנה לתשלום על 
נכון, חשיבה ארוכת טווח, וניצול פתרונות טכנולוגיים זמינים, יאפשרו לכל רשות מקומית לפעול היום

 

חשבונות חשמל ואנרגיה. ניהול 
 וליהנות גם מהפחתת עלויות 

וגם מגידול בהכנסות, והכל לטובת הרשות ותושביה.  
קילו-וואט שנצרך יקר יותר מקילו-וואט בייצור דעו! התייעלות וצמצום ההוצאות על חשבון החשמל, אף כדאי יותר מייצור חשמל-

מקומי אשר נמכר על ידי הרשות המקומית לרשת. 
במילים פשוטות: רישות של גגות מבני הציבור ברשות בפאנלים סולאריים הינה מהלך מבורך לכל הדעות - אך צעד זה לבדו 

לא מגשים את הפוטנציאל הכלכלי-אנרגטי שלכם. המדריך שבידיכם פותח דלת למספר מהלכים תכליתיים, בתחום ההתייעלות 
באנרגיה. התמקדות בתחום זה, אשר משפיע ומושפע מחיי היום-יום ברשות, תאפשר שדרוג של מאזני ההכנסות-הוצאות ברשות, 

ותסייע לכם לפנות תקציבים אשר ישמשו אתכם ואת התושבים לשנים רבות קדימה.

השלבים העיקריים לגיבוש תכנית התייעלות הינם:  
איסוף נתונים - מיפוי חשבונות חשמל, ונתוני צריכת חשמל בכלל האתרים עליהם משלמת הרשות המקומית. דעו כמה  . 1 

אנרגיה אתם צורכים, וכמה זה עולה לכם! 
מיפוי ותיעדוף - ניתוח המצב הקיים, תוך התמקדות ב"עצימות אנרגטית" יסייע בהחלטה המשמעותית: באילו אתרים כדאי  .2 

ונכון להתמקד, ושבהם רצוי לבצע מהלכי התייעלות באנרגיה. 
תקציב  שיתוף פעולה עם מנהלי האתרים השונים – בכל אתר ברשות )ובעיקר באתרים שחשבון החשמל שלהם מכביד על . 3

מערכות   תאורת פנים, הרשות( יש לבצע סקר צריכה. הסקר יסייע למפות את "צרכני החשמל העיקריים":   תאורת רחוב,
"צרכני רפאים", ועוד.   איקלום,

שילוב דרכים "רכות" )אופרטיבית ותקציבית( – קיימים מגוון צעדים שניתן לבצע על בסיס התשתיות הקיימות בכדי לייעל את  . 4
צריכת האנרגיה ולהקטין עלויות. התייעלות באנרגיה לא מחייבת רכש יקר. 

דיגיטציה, בקרה וניהול צריכה - מערכות בקרה, שליטה, וניהול צריכה מבוססות דיגיטציה תסייענה ביישום מהיר ותכליתי של . 5
תהליכי ההתייעלות. 

מסחרר. לתכנון ובנייה שאינם ממצים את הפוטנציאל של חסכון בנייה חדשה  – הרשויות המקומיות בישראל גדלות בקצב .6 
באנרגיה – יש מחיר כלכלי עצום. בנייה ירוקה ומשמרת אקלים, והתייחסות לתאורה טבעית, ולתנאי האקלים המקומיים  

כמשאב אשר ניתן לנצל לטובת חיי היומיום, יש ייתרון כלכלי אדיר בהסתכלות לטווח ארוך. 
אשר מגיעים ל"איפוס אנרגטי" היא ראשית: עצמאות אנרגטית חתירה לאיפוס אנרגטי  – המשמעות של מבנה, שכונה או עיר .7 

אשר אינה תלויה ברשת האספקה החיצונית. מבחינה כלכלית המשמעות היא איפוס של חשבונות החשמל, והעברה של 
 סעיף תקציב זה מטור ההוצאות, לטור ההכנסות. 

ומאגרי קולות קוראים  המדריך המלא כולל דוגמאות, הנחיות,  צרופות )לינקים(, ומראי מקום למדריכים, לסלי כלים ולמאגרי מידע
אשר זמינים ברחבי הרשת. 

תפקידכם – ראשי רשויות, מנכ"לים, וגזברים, יהיה להניע את התהליך, לגייס את עובדיכם ותושביכם ובכך לקדם התייעלות 
כלכלית באנרגיה. היעזרו בממוני האנרגיה ברשות שלכם. 

זכרו, הצלחת התהליך תלויה ברתימת עובדי הרשות המקומית לעשייה. בלעדיה, לא יוכלו ממוני האנרגיה לפתור את הבעיה. 
קידום תכנית כוללת, יצירת המשכיות, וחתירה מתמדת להתייעלות - תוביל לצמצום ואף לאיפוס של חשבונות החשמל ברשות 
המקומית. מאות אלפי, ואף מיליוני שקלים יכולים להיחסך כל שנה, ולהיות מופנים לטובת התושבים למשך שנים רבות קדימה.  

קילו-וואט שחסכתם 

שווה יותר מקילו-

וואט שייצרתם! 
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 פתיחה
מינהל הפיתוח במשרד הפנים, בשיתוף עם תכנית ממשק, משיקים את המדריך להתייעלות באנרגיה )חשמל( כחלק מהתהליך 

המתמשך של גיבוש סל כלים תכליתי ומעשי עבור רשויות מקומיות שמטרתו לקדם כלכלה מקיימת בשלטון המקומי בישראל,
וסיוע בצמצום השפעות של פיתוח תשתיות על הסביבה. מדריך זה הוא השלישי בסדרה, וקדמו לו המדריך היישומי "קיימות  

וסביבה ככלי פיתוח בשלטון המקומי" )2018(, והמדריך ל"התקנת מערכות פוטו-וולטאיות בשלטון המקומי" ) 2020(.

המדריך להתקנת מערכות פוטו-וולטאיות נכתב על ידי עמית ממשק במינהל הפיתוח במשרד הפנים, יחד עם משרדי האנרגיה 
והסביבה, ומכון השל, מתוך ההבנה שאנרגיה פוטו-וולטאית יכולה ספק לרשות הכנסה קבועה. המדריך הנוכחי נועד להדגיש פן 
בסיסי יותר בהתנהלות נבונה באנרגיה, הפן של צמצום ההוצאות. צמצום צריכה עקבי יגדיל את זמינות האנרגיה בייצור מקומי, 

ויהפוך את האנרגיה שמייצרת התשתית הפוטו-וולטאית ברשות לרווחית אף יותר.

מסמך זה אינו מסמך "טכני הנדסי". מטרתו אחת: לשקף את העלויות הכלכליות ולהניע את הרשות המקומית לקידום התייעלות  
באנרגיה. מסקרי הפליטות שבוצעו בערים גדולות ובינוניות בישראל, כחלק מאמנת האקלים של פורום ה-15, נמצא שהמקור

העיקרי לפליטת גזי חממה הוא צריכת אנרגיה במבנים. חשוב לציין כי צריכת אנרגיה, וניהול אנרגיה ברשות, כוללת בתוכה מגוון 
מרכיבים )כגון שימוש בדלק לנסועה, החלטה על רכישת רכבים חשמליים/היברידיים לשימוש הרשות, הקמת תשתיות טעינה, 

תחבורה ציבורית, גז טבעי, שינוע וטיפול בפסולת, ועוד(. יחד עם זאת,  מסמך זה מתייחס לסוגייה של צריכת החשמל הרשותית 
אשר חלקה הגדול ממוקד במבני העירייה. מהלכי שדרוג תשתיות לצרכי התייעלות באנרגיה מיושמים על ידי רשויות מקומיות 

רבות כבר היום, אך התייעלות באנרגיה מצריכה בקרה וניהול, והטמעה של תהליך רציף אשר מתבסס גם על חינוך ושינוי דפוסי 
התנהגות וצריכה. הערך האדיר ביישומו של תהליך זה הוא חסכון כלכלי משמעותי, והגברה של החוסן האנרגטי של הרשות. לאור 

החשיבות הרבה של סוגיות אלה - הוחלט על ניסוחו של מדריך זה. 
בסיום קריאת המדריך תוכלו לדעת כיצד לבחון: כמה כסף הרשות שלכם מוציאה על חשמל; היכן מתמקדת מרבית הצריכה;  

ומהם הכלים באמצעותם ניתן לצמצם את חשבון החשמל באופן משמעותי.

את הכסף שייחסך תוכלו להפנות לטובת התושבים, ואת ההתייעלות הכלכלית והסביבתית תוכלו לשקף לתושבים, ולשקף להם  
כי התקציב העירוני זוכה להתייחסות ראויה.

מניתוח המצב המצוי ברשויות, בשוק החברות העוסקות בתחום, ובמקורות המימון, ניתן לומר במידה גדולה של ודאות כי 
התייעלות באנרגיה תחזיר לרשות מקומית את ההשקעה הכספית הכרוכה בה באופן מהיר ובטוח, ועל כן, מהלך זה מצדיק את 

התשומות הניהוליות והתקציביות. יתרה מזו, נוכח קצב הגידול האוכלוסיה בישראל, והגדלת נפחי התשתיות אשר מטבע הדברים 
נלווים אל גידול זה )בדגש על מתקנים דוגמת: גני ילדים, בתי"ס, אצטדיון עירוני, ספרייה, אולמות ספורט, ומבני תרבות, פארקים 

וכו'( – התייעלות באנרגיה היא כורח המציאות לכל רשות החפצה ביציבות כלכלית. מומלץ לשאול ולהתייעץ עם רשויות מובילות  
בתחום - דוגמאות ניתן למצוא ברשת, בחטיבת אנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה,  בפורום האנרגיה לרשויות מקומיות שהקימו

במשותף משרד האנרגיה, מרכז השלטון המקומי, ופורום ה-15, ובמשרד הפנים. בין הרשויות אשר ביצעו מהלכי התייעלות לשם 
הפחתת צריכת החשמל בשנים האחרונות ניתן למנות את הערים  אשדוד, חולון, יבנה, יהוד-מונסון, כפר סבא, כרמיאל, לוד, נתניה,

תל אביב, ועוד רשויות מקומיות. בנוסף, פורום ה-15 מוביל ומקדם מהלכי התייעלות וחסכון   פתח תקוה, קריית שמונה, רחובות,
משמעותיים גם בכל הקשור לבנייה ירוקה ומשמרת אנרגיה. 
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https://infogram.com/--1h984w900eod6p3?live
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/digi-publications/he/home_main_digitization_file_digi-publications-001.pdf
https://infogram.com/--1h984w900eod6p3?live
https://www.gov.il/he/departments/news/press_300821
https://www.netanya.muni.il/City/Environment/Pages/SEECC.aspx
https://www.lod.muni.il/media/25347206/%D7%A1%D7%A7%D7%A8_%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%95%D7%93.pdf
https://www.karmieli.co.il/node-23986/
https://www.kfar-saba.muni.il/1624/
https://www.yehud-monosson.muni.il/html5/?_id=10987&did=9007&g=10696&sm=10987&title=%F2%E9%F8%20%E9%F8%E5%F7%E4
http://yavne.muni.il/html5/?_id=14484&did=1231&G=11732&SM=14484
https://www.holon.muni.il/Residents/Environment/Pages/Energy.aspx
https://www.ashdod.muni.il/he-il/%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8/%D7%AA%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C/%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94/%D7%94%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%AA-%D7%92%D7%96%D7%99-%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%94/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%98%D7%99%D7%AA/
https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A %D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94.pdf
https://www.qbialik.org.il/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%98%D7%99%D7%AA
https://www.k-8.co.il/articles/item/266/
https://www.petah-tikva.muni.il/Municipal/Environment/Pages/Energy-Savings.aspx
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אם כך, מאיפה נכון להתחיל?  

תיחה
פ

 

ראשי רשויות, מנכ"לי רשויות, וגזברי רשויות נכבדים – משך החיים של תשתיות חשמל הוא שנים רבות, ומדובר בתשתיות אשר 
מצויות בשימוש כל יום, כל חודש, כל שנה. חסכון קבוע בחשמל יפנה סכומי כסף גדולים אשר יוכלו לשמש אתכם לטובת תושבי

הרשות שנים רבות קדימה. 

כמו בכל דבר, גם בהתייעלות באנרגיה אין "דרך אחת נכונה", וידע רב נצבר ומיושם בראש ובראשונה בשלטון המקומי. 
רשויות מקומיות אשר הובילו מהלכי מיצוי משאבי-אנרגיה והתייעלות מהוות מוקדי ידע, ויכולות לחלוק מגוון שיטות  

₪ בחודש ", ואף להפוך את משק החשמל ברשות לנכס כלכלי מניב. 1 אשר מאפשרות להגיע ל"חשבון חשמל של 0

בפתח הדברים מן הראוי שנוסיף הארה: להתייעלות באנרגיה, ולחסכון בצריכת חשמל בפרט, ישנה כמובן "שורת רווח" סביבתית
משמעותית. זהו מרחב פעולות שמטרתו המרכזית, בראייה רחבה, היא הגנה על הסביבה, וצמצום פליטות של גזי חממה, בין 

היתר, על ידי מעבר לאנרגיות מתחדשות. אף על פי כן, הרוח במדריך זה היא רוח "כלכלית-תחשיבית". ובכן, אין זאת אלא מכיוון 
שכאגף לפיתוח כלכלי מטרתנו היא העצמת חוסנן הכלכלי של הרשויות. למרבה השמחה, מטרתנו עומדת בהלימה עם המטרה 
 הסביבתית החשובה, עליה אמונים גורמים טובים אחרים. אדרבא, תהא זו תרומתנו לעודד רשויות להתייעל סביבתית וכלכלית. 

 לפיכך, אין לראות במסמך זה כאילו שורת הרווח הכלכלי היא, היא ואין בלתה.

 על ידי ייצור חשמל באנרגיה פוטו-וולטאית בנפחי ייצור אשר שווים, ואף עולים על הצריכה ברשות |1
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אתגרים 
 טרם הוגדרה התייעלות באנרגיה אם החסכון באנרגיה כל כך משמעותי לתקציב הרשות המקומית - מדוע נשאלת השאלה:

כיעד אסטרטגי-כלכלי על ידי כל הרשויות המקומיות? מאידך, אם הרשות שלכם נמצאת בתהליך התייעלות – כיצד תוכלו לדעת
אם התהליך ממצה את פוטנציאל ההתייעלות של הרשות? 

 ראשית נבין מדוע התייעלות באנרגיה אינה זוכה תמיד לתשומת הלב הראויה, על אף הרווח הכלכלי ארוך הטווח אשר גלום 
 ביישום מהלך זה.

 בשיחות שערכנו עם אנשי רשויות, שמענו לעתים רבות אמרות דוגמת:

 "זה מסובך טכנית".
 "יש לנו חשבונות חשמל רבים ומגוונים, חלקם באתרים אשר מנוהלים על ידי גורמי צד שני או שלישי".

 "אנחנו עסוקים בתפעול השוטף של ניהול הרשות – יש לנו מחסור בכוח אדם ותקציב עבור תכניות כאלה".
פעמים רבות שמענו גם "הנה, החלפנו תאורת רחוב לפנסי לד" או "אבל התקנו מערכת פוטו-וולטאית".

 בראש ובראשונה: הדוגמא של מערכות פוטו-וולטאיות עולה בשיח כדוגמא ל"התייעלות באנרגיה" – אך, כאמור, זו למעשה דוגמא 
. מדריך זה נועד בין היתר להבהיר את ההבדלים בין השניים.לייצור אנרגיה

ברור לכל כי ניהול רשות מקומית הוא דבר מורכב. מצוקות כוח האדם, קשב ניהולי, השגת מימון ועוד, מוכרות לנו היטב. אולם 
הכסף אשר יוצא על חשבונות חשמל שאינם מבוקרים תדיר, ממשיך "לזלוג", במכפלות חודשיות, ואנו כאן כדי לסייע ולהציע 

 מספר פעולות פשוטות יחסית אשר תסייענה במיצוי פוטנציאל ההתייעלות, ובהפיכת הכסף הזה לזמין. 
כל רשות יכולה לעשות זאת.

ברשויות מקומיות רבות כבר החלו בתהליך התייעלות באנרגיה, ביצעו החלפה של תאורת הרחוב, התקינו תשתיות הצללה, 
מערכות ניהול ובקרה, וצ'ילרים/משאבות חום, מתוך הבנה שחיסכון באנרגיה = חסכון בכסף. זה מבורך ומצוין, אולם סביר להניח 

 שקיים פוטנציאל התייעלות נוסף. זה המקום לציין כי מחיר הצריכה של קוט"ש גבוה מהמחיר של קוט"ש אשר יוצר על ידי הרשות, 
 ונמכר לרשת החשמל. על כן רצוי לעבור לשלב הבא, ולהתייעל!

ים
גר

ת
א
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תונים
רקע - נ

 

רקע נתונים 
הנתונים שלהלן היוו רקע לעבודה זו, ולמעשה הניעו את האגף לכתוב מסמך זה ולקדם התייעלות באנרגיה ברשויות: 

על חשמל בלבד בכל שנה! 2 20 אלף תושבים תשלם כ-  1,800,000 ₪ בממוצע  | רשות מקומית בת
3 

|   25% ממהרשויות המקומיות בישראל לא הגישו דיווח צריכה שנתי באתר משרד האנרגיה לשנת 2020 . כלומר: הן לא ביצעו 
 סקר אנרגיה אשר בראש ובראשונה – משרת את הרשויות ומנהליהן.

)ואף יותר( בעזרת תכניות התייעלות באנרגיה )למשל: על ידי שדרוג תשתיות תאורת  20%  |  ניתן לצמצם את הוצאות החשמל ב
 4
.1 רחוב מיושנות לתאורת   LED ניתן לחסוך כשליש מחשבון החשמל הרשותי הכללי בממוצע (, דוגמא: תמונה

תמונה מספר 1: נתוני צריכת החשמל היומיים )בקוט"ש ; עמודות כחולות( של תאורת הרחוב במדרשת בן גוריון בנגב. ציר 
 LED  הזמן מימין לשמאל. ניתן לראות את השינוי המדורג בהיקפי צריכת החשמל במהלך החלפת התאורה המיושנת לתאורת
לכ-2 קוט"ש ליום. צמצום הצריכה מייצר חיסכון של כ- 80% בעלויות  חסכונית )מסומן בחץ אדום(. צריכת החשמל קטנה מכ- 9

צריכת החשמל על תאורת רחוב באתר זה.
. EC&T  איור באדיבות אלעד טופל, ערבה

 2020 נתוני רשות החשמל |2

https://www.gov.il/he/departments/news/se_101021  | 3 

 מהוצאות החשמל ברשות( 50% התייעלות ברכיב תאורת רחוב )השווה לכ- 65% על פי החישוב: חיסכון של |4

https://www.gov.il/he/departments/news/se_101021
https://www.gov.il/he/departments/news/se_101021
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בעקבות הסקטור הפרטי
קיימות דוגמאות נפלאות להתייעלות באנרגיה ברשויות מקומיות בארץ, בין אם על ידי ניצול תקציבי הרשות, ובין אם על ידי שימוש  

בחברה כלכלית, ניצול תמיכה ממשלתית, או שיתוף פעולה עם חברה מסחרית. 
5 

המגזר שמצטיין בתהליכים של התייעלות באנרגיה בישראל הוא הסקטור התעשייתי . מגזר התעשייה הנו מגזר עתיר אנרגיה,
ופוטנציאל הרווח שלו מתבסס על מאזן של עלויות ייצור אל מול הכנסות מהמוצר. מפעל שאינו פועל למיצוי משאבים בייצור 

פוגע ברווחיות המוצר וביכולת להתחרות בכוחות השוק, ובמוצרים דומים וזולים יותר, ועל כן – נשאלת תדיר השאלה: "במה עלינו 
להשקיע, בכדי להיות כלכליים יותר"? 

כאשר כל שקל שנחסך הוא רווח לבעלי החברה, התמריץ לחסוך הוא חלק יסודי מהפעילות העסקית עצמה. דוגמאות 
מהתעשייה קיימות למכביר, אחת מהן שממחישה את ההבדל שעושה התייעלות ניתן למצוא בתמונה מס'   2.

על ההבדלים שבין רשות מקומית וחברה עסקית אין צורך לעמוד במסמך זה, אולם
חשוב שכל רשות תכיר את המהלכים הפשוטים יחסית שבאפשרותה לקדם בכדי 

להתייעל כלכלית, כבר היום, במסגרת החובות והכללים הרגולטוריים.  

תמונה מספר 2: צינורות של מערכת קיטור תעשייתית )המפעל בצילום אינו פעיל 
דרך צינורות המערכת.  כיום(. הברז הימני חשוף, ועל כן חום רב אובד

הפתרון: שרוול טרמי על הברז השמאלי )מכוסה(. השרוול עולה כמה אלפי שקלים, 
אך ההשקעה בו מחזירה את עצמה בתוך שבועות ספורים  דרך צמצום באובדן חום 

לסביבה, ובכך למעשה – חסכון באנרגיה. 

 צילום: יואב לינדמן
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 2050,2022 התכנית האסטרטגית של מ. האנרגיה |5
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ניתוח. תכל'ס: מה לעשות מחר בבוקר? 
הרגולציה של משרד האנרגיה מחייבת את הרשויות המקומיות בדיווח צריכת אנרגיה שנתי. דיווח זה יכול להוות את הבסיס

להתייעלות. זהו הכלי הראשון שישמש אתכם – מנהלי הרשות, משום שהוא מספק את בסיס הנתונים הנחוץ על מנת לייצר סדרי 
עדיפויות להתייעלות, ויאפשר לכם לבחון את הרשות שלכם ביחס לרשויות מקומיות דומות בגודל האוכלוסיה/מרקם האוכלוסין.  
כאשר תצליחו למקם את הרשות שלכם כאחת מהרשויות "הירוקות" במדדי צריכת חשמל לרשויות, המשמעות לתקציב הרשות 

תהיה אדירה. 

להלן הצעה לצעדי בסיס בכניסה לתהליך התייעלות באנרגיה: 

לזמן את הנהלת הרשות, את ממונה האנרגיה, ואם ישנו – את ממצה המשאבים. יש לדאוג כי בפגישה ישתתף גורם המסוגל   .1 
לקרוא דוחות צריכת חשמל ולהפיק ממנה משמעויות, כפי שיפורט בהמשך.

* רשות אשר מאוגדת באשכול רשויות יכולה לצרף לישיבה את  מנהל האנרגיה  של אשכול הרשויות האזורי )ואף מומלץ
מאוד כי כך תעשה(. 

במהלך הפגישה יש לבחון את הוצאות הרשות על חשמל בשלושת השנים האחרונות )דהיינו, כמה כסף שילמה הרשות(. .2  
6 

מומלץ להוציא  חשבונות חשמל מפורטים, לדוגמא, על ידי שימוש ב-טרקלין העסקים של חברת החשמל , ולא להתבסס 
רק על דו"ח הוצאות כלכלי. 

שאלות עיקריות שנכון לשאול בפגישה:  .3  
מהו חשבון החשמל השנתי של הרשות?  א.  

מהי העונה שבה חשבון החשמל ברשות הינו הגבוה ביותר?  ב.  
בימי צריכת   האם יש לכם את הכלים לבחון מהו דפוס הצריכה היומי )שעות בהן הצריכה גבוהה/נמוכה(, בעיקר ג.  

שיא? ניתן להשתמש במדריך להפקת עקומת עומס יומית של חברת החשמל, ובמידת הצורך – מומלץ לשדרג את 
מערכות מניית החשמל. 

מהם המתקנים/האתרים/חשבונות אשר בהם צריכת החשמל הגבוהה ביותר? מומלץ להתמקד ב-10 עד 20 האחוז  ד.  
מהצרכנים הגבוהים ביותר. אם לא – תתחילו בחמשת החשבונות הגבוהים ביותר. 

ואת  חשבונות החשמל?  מה עשינו עד היום בכדי לצמצם את היקפי הצריכה, ה.  
האם בחשבונות החשמל עליהם שילמנו )ועודנו משלמים( ישנם חיובים אשר נגבו עקב קנסות, או חיובים שאינם ו.  

נובעים מהיקפי צריכת החשמל )לדוגמא:   מקדם הספק נמוך(?

לא כל חשבון חשמל גבוה מעיד על בזבוז כסף. בית ספר אשר בו לומדים 500 תלמידים ומשמש גם לפעילויות 
מטעם הרשות בשעות הערב ייצרוך יותר חשמל מאשר גן ילדים. זה ברור. לצורך כך נכון לבצע חישוב פשוט יחסית

של עצימות אנרגטית.  עצימות אנרגטית  מחושבת על ידי מדידה של היקפי צריכה ביחס ליחידה יחסית. לדוגמא:

קוט"ש לתלמיד לשנה )את חשבון החשמל כבר יש לנו, ומספר תלמידים בבית הספר רשומים במחלקת החינוך(. .1 
ההנדסה( קוט"ש למ"ר למתקן לשנה )השטח הבנוי במבנה רשום על טפסי הארנונה/במחלקות  הנכסים או .2 

קוט"ש לעובד )בבניין העיריה למשל( .3 

 על ידי ייצור חשמל באנרגיה פוטו-וולטאית בנפחי ייצור אשר שווים, ואף עולים על הצריכה ברשות |6

https://www.gov.il/he/service/annual-energy-consumption-report1
https://energysavingapp.energydmz.org/authoritiesMetrics/
https://www.iec.co.il/businessclients/pages/default.aspx
https://docs.iec-hamaagal.co.il/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9D/%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%9C %D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94/%D7%94%D7%A4%D7%A7%D7%AA %D7%A2%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA %D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A1 %D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA %D7%9B%D7%9B%D7%9C%D7%99 %D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C %D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94 %D7%A9%D7%9C %D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%99 %D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C.pdf
https://www.iec.co.il/businessclients/pages/powerfactor.aspx
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עצימות אנרגטית מהווה מדד ליעילות באנרגיה של מבנה או אתר רשותי. זו גם דרך טובה להבין היכן נכון "להתחיל". נוכל להבין 
 ממנו למשל שבניין העיריה, המתנ"ס ואולם הספורט יעילים בשימוש באנרגיה ואילו בית הספר ובית הכנסת לא. 

 ניתן וכדאי להמשיך את מהלך בירור היקפי הצריכה באמצעות יועץ מקצועי. חברות ייעוץ ובקרה עשויות לחסוך זמן רב בתהליך *
ההתייעלות, ולסייע בתכנית עסקית להתייעלות. לחברות אשר מספקות את השירותים הללו ישנם כלים מקצועיים לבקרה, ניהול,

 וניטור של דפוסי הצריכה. בסל הכלים של חברות/יועצי ההתייעלות קיים גם הידע הנוגע לאיסוף ולהצגת הנתונים. 
 אם אני בכל מקרה צריך להתקשר עם יועץ, מדוע לקרוא את המדריך הזה? ש:
 ראשית, המדריך בא להדגיש את המשמעות הכלכלית הגדולה שיש לרכיב צריכת החשמל על תקציב הרשות ואת ת:

האפשרויות לצמצמו. שנית, חשוב להכיר היכן וכיצד ניתן להתייעל, על מנת להכין תכנית התייעלות בצורה מושכלת
 וכדי להציב ציפיות מותאמות מעבודת יועץ. 

כל יום של התייעלות חוסך אחוזים ניכרים מההוצאות התקציביות השוטפות – אם נחזור לחשבון החשמל: 
חסכון של עשרה או עשרים אחוזים מהחשבון יפנה עשרות אלפי שקלים בשנה לרשות. ברור, אם כן, שהתייעלות באנרגיה היא 

השקעה שמחזירה את עצמה!

לאחר שביצענו את הניתוח, נבין  היכן כדאי לנו להתייעל. עתה, נעסוק ב-כיצד נוכל להתייעל באתרים שבחרנו. 

סיכום מעשי של השלבים עד כה: 

איספו את נתוני צריכה של חשבונות החשמל ברשות, וצרו טבלת  אקסל אשר מכילה את כולם. .1 

 
7 

לבצע סקר אנרגיה בכלל אתרי קבעו יחידה יחסית )שטח מבנה/ מספר משתמשים( לחישוב עצימות אנרגטית. מומלץ  .2  
הרשות. אם התקציב לא מאפשר זאת, המשיכו לפי השלבים המפורטים מטה. 

סדרו את החשבונות בסדר יורד – התחילו מהעצימות הגבוהה )צריכה גבוהה ליחידה יחסית( ביותר.   .3 

באתרים אשר בהם עצימות אנרגטית גבוהה: מה הסיבות האפשריות? האם יש הסבר אשר מניח את הדעת? האם ישנם  .4 
פתרונות אשר אינם כוללים שידרוג תשתיות כולל?  

הגבוהה )וחשבונות חשמל גבוהים(. סקר אנרגיה נקודתי  במידת הצורך: בצעו סקר אנרגיה לאתרים בעלי העצימות  .5 
למספר אתרים יהיה זול ומהיר יותר מביצוע סקר לכלל הרשות. ביצוע הסקר יסייע לכם לתעדף את האתרים בהם נכון 

להשקיע, ויסייע בקבלת החלטות מבוססת פוטנציאל השקעה מול חסכון.  

'ס
כל

ת
 | 

ב'
ק 

פר
 

 .תקנות מ. האנרגיה ₪, ייתכן שאתם מחוייבים לביצוע סקר אנרגיה על פי 3,000,000 אם חשבון החשמל השנתי ברשות שלכם גבוה מ- |7
 .אגף אנרגיה מקיימת במשרד האנרגיהלבירור – ניתן לפנות ל

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_001.htm
https://www.gov.il/he/departments/Units/energy_conservation_unit
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תכל'ס
פרק ב' | 

 

 באתר משרד האנרגיה ניתן למצוא את סיכום התקנות

באיור אשר מופיע מטה ניתן לראות תצוגה גראפית של שלבי תהליך ההתייעלות.
השלב הראשון )בכחול( הנו שלב כללי וניהולי של איסוף נתונים, ניתוח כללי של דפוסי הצריכה, ומיפוי האתרים שבהם 
נכון להתמקד. מומלץ שמנהלי הרשות יובילו את השלב הזה, בסיוע גורמי השטח ומנהלי התחומים הרלוונטיים ברשות, 

ובמידת האפשר – מומלץ להסתייע גם במנהל תיק הלקוח מטעם חברת החשמל. זהו שלב שמהווה הצהרת כוונות, ויצירת בסיס 
לתרבות ההתייעלות ברשות. 

השלב השני )בירוק( מתקיים במקביל במספר אתרים אשר נבחרו להתייעלות בשלב הראשון )כפי שפורט בשלבים שצויינו 
מעלה(. זהו שלב פרטני, שמטרתו לנתח את דפוסי הצריכה בכל אתר, ולהציע אפשרויות להתייעלות בהתבסס על נתונים אלה. 

נתוני הבסיס אשר נאספו החל מהשלב הראשון בתהליך ישמשו לניתוח השינויים, ויהוו מדד להצלחה של תהליכי ההתייעלות. 
לאחר יישום מהלכי התייעלות באתרים שנבחרו ניתן לחזור ולבצע את התהליך פעם נוספת עבור כל נתוני הצריכה ברשות )החץ 

האפור מימין(. שלב זה נחוץ בכדי להעריך ולכמת את ההצלחה, ויאפשר למפות אתרים וחשבונות נוספים אשר בהם נכון וכדאי 
 להתמקד ולהתייעל. 

 הוצאת נתוני הוצאות חשמל –
שנים אחרונות ואיסוף נתונים 3

לחישוב עצימות אנרגטית

איתור האתרים בהם הצריכה 
 הגבוהה ביותר, הוצאת חשבונות 

מהאתרים( החשמל )10-20%

 איתור מודל ההתייעלות המומלץ 
על סמך הממצאים

 פגישת הנהלה – ניתוח ראשוני 
נתוני הוצאות

יצירת קשר עם מנהלי האתר 
 על מנת שיבצעו מיפוי צרכנים 

ראשוני, ודפוס צריכה יומי

בחינת צריכת החשמל, עונתיו·ת, 
 חישוב עצימות אנרגטית; 

במידת הצורך – סקרים פרטניים

ביצוע: ניהול פרוייקט, רכש, בקרה, 
התקנת מערכת לניהול אנרגיה; 

 ואיסוף נתונים 

כללי
 איסוף נתונים, 
 ניתוח, תיעדוף

פרטני

 יישום פרטני, 
 הכנה לפעולה

ראש רשות, מנכ"ל, גזבר

ראש רשות, מנכ"ל, גזבר, מחלקת 
גזברות ושפ"ע, גורמים רלוונטיים  

נוספים כגון מח' חינוך, תרבות, וכד'. 
*מנהל אנרגיה באשכול האזורי 

מנכ"ל, גזברות, ממונה האנרגיה  
ומהנדס הרשות

מנכ"ל,  גזבר, ושפ"ע. 
מחלקות התפעול  

אנשי האחזקה והתפעול של האתרים. 
יועבר דיווח ומסקנות למנכ"ל, גזבר,  

וגורמים רלוונטיים ברשות. 

מחלקות הרשות/ חברה חיצונית,  
תחת פיקוח של הרשות 
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אוטומציה הינה מרכיב משמעותי בניהול תאורת רחוב. רשויות אשר טרם התקינו שעון אסטרונומי, להדלקה וכיבוי תאורה 
ַהתקינו! בהתאם לעוצמת אור השמש 

זוהי תשתית שתחזיר את ההשקעה בתוך חודשים ספורים, ותוביל לחסכון משמעותי בהמשך. ברשויות בהן טרם שודרגה תאורת 
מהוצאות החשמל ברשות, בממוצע. אם ביצעתם שידרוג של מערכות התאורה לתאורת 50% היא מהווה כ- ,LED-הרחוב ל

חיסכון על תאורת רחוב אשר ביחס לחשבון שלפני שדרוג תשתיות  65% –החיסכון כבר ניכר בחשבון החודשי )עד LED
התאורה, אשר מהווים כשליש מסך הוצאות החשמל ברשות(. אם טרם ביצעתם שדרוג זה – מומלץ לבצע זאת בהקדם.  

אך שימו לב!  תכנון נכון של המכרז הוא דרמטי בתוצאות החיסכון שתשיגו. תשתיות תאורת הרחוב כוללות גם את עמודי 
התאורה עצמם, את עוצמת התאורה וזוויות ההארה, ועל כן תחשיב העלויות חייב להתייחס לנושאים אלה. מהשוואות בין

פרויקטים מסוג זה שנעשו ברשויות, עולה כי לעתים, המכרז לא כיסה את מלוא הפרטים אשר עליהם חשוב להקפיד בכדי 
להרוויח את מלוא התמורה להשקעה. לכן מומלץ לגייס יועץ תאורה מקצועי )שקיבלתם לגביו המלצות(, אשר יהיה שותף במיפוי 
ו-5. משרדי התאורה הקיימת, ומיפוי הצרכים המדוייקים לכל רחוב. דוגמאות לתאורה ששודרגה, אך ניתן היה לשפרה בתמונות   4

ממשלה השונים הבינו את החשיבות שבשיפור תחום צריכה זה. משרד הבינוי והשיכון, פרסם  מדריך ליישום תאורת לד. דגשים 
מומלצים נוספים ניתן למצוא במכרז לדוגמא של עיריית כרמיאל )נספח  1(.

כיצד מתייעלים . אפשר לחסוך: חשבון החשמל, צרכני חשמל עיקריים

תאורת רחוב 

ים
על

תיי
 מ

צד
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 | 
 ג'
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 צילום: יואב לינדמן

תמונה מספר 4: דוגמא לתכנון תאורה חדשה )תאורת LED( אשר
אינו מיטבי ברמת הביצוע; שימוש בגוף תאורה מותאם, והתחשבות 

בפוטומטריה )מדידת עוצמת תאורה מדוייקת, חישוב זוויות פיזור האור( 
היה מאפשר שימוש בפנס בעל צריכה פחותה, כמעט מחצית מאנרגיית 

התאורה )מסומן באפור( מנוצלת על מנת להאיר את קיר הרחוב במקום 
להאיר את הדרך. יועץ תאורה טוב אמור למפות את השטח, להבין את  

הצרכים, ולייעל עבורכם את ההשקעה. 

בכמה ובאיזה אור נכון להשתמש?
תאורה עוצמתית יותר אינה בהכרח תאורה נכונה יותר. אורכי 

הגל )צבע התאורה(, ועוצמת האור ישפיעו על תחושת הנינוחות 
של התושבים במרחב הציבורי, ואף על בריאותם! 

יש לבחון את ההשפעה של  זיהום אור, וחדירתו לבתי התושבים, ולשטחים
הפתוחים. 

מצורפות  הנחיות לתאורה במרחב הציבורי, ולמניעת זיהום אור ובשטחים 
פתוחים. 

https://www.gov.il/BlobFolder/guide/building/he/LED_lighting.pdf
https://www.gov.il/he/departments/guides/types_of_lights
https://tevabiz.org.il/wp-content/uploads/2022/06/%D7%A7%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%99%D7%93%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%9F.pdf
https://www.isees.org.il/wp-content/uploads/2016/09/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97-7-%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5-%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%9F-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-2016-%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99.pdf
https://tevabiz.org.il/wp-content/uploads/2022/06/%D7%A7%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%99%D7%93%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%9F.pdf
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ת רחוב
תאור

 

 אחת הנורות פונה הצידה, אל :5 תמונה מספר
השמים, במקום להאיר את הכביש. סביר להניח

כי גוף התאורה הוזז ככל הנראה במהלך עבודות 
תשתית. אך עם זאת – המנורה פועלת באופן זה, 

 צורכת אנרגיה, והכביש תחתיה אינו מואר. 

 צילום: יואב לינדמן
 דוגמא נוספת לליקוי טכני. תאורת רחוב :6 תמונה מספר

אשר פועלת בשעות היום או אחר הצהריים מהווה דוגמא
, ומענה רשותי לאיתור וטיפולמערכות בקרה לחשיבותן של 

 בתקלות. ייתכן בהחלט שהמנורה דולקת לצורך פעולה 
לתיקון ליקויים, אך הנקודה המהותית היא זו:

הגברת מודעות, וגיוס ציבור יסייעו באיתור מקרים מסוג זה. 
במידה ומתבצעות עבודות – חשוב שגם הצוות הטכני יעדכן 

את מוקד הרשות, כדי שהאזרחים, והמוקד יהיו מעודכנים. 
)חברו את הציבור לפרויקט השדרוג שביצעתם, ורתמו אותו 

להשתתפות בהתייעלות( *כל מנורה )פעולה של מנורת רחוב 
 שעות( אשר פועלת 12 למשך 200W אחת, בהספק של 

 ₪ נוספים לכל יום, וזמן 1.5 במהלך שעות היום, עולה כ-
 החיים של גוף התאורה מתקצר באופן משמעותי.

 צילום: יואב לינדמן
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מערכות אקלום
התרגלנו לשמוע בדיווחי החדשות את המשפט: "במהלך היום נשברו שיאי הביקוש לחשמל". הגורם העיקרי לשבירת שיאי צריכת 

החשמל בישראל הוא השימוש הגובר במערכות אקלום. 
בקיץ אנחנו מקררים.  

בחורף אנחנו מחממים. 
קראו את ההמלצות של חברת החשמל לחסכון בחשמל  בקיץ, והמלצות לחסכון בחשמל בחורף, וזכרו: כל מעלה שאתם מורידים

)בקיץ( או מעלים )בחורף(  מעלה את צריכת החשמל של המזגן בכ-5%. 

האם נכנסת בקיץ לבניין ברשות וראית עובד או עובדת לבושים במספר שכבות )כי היה להם קר(? האם היו מצבים אצלכם 
ברשות בהם הנוכחים ישבו בחדר הישיבות, בחורף, בחולצות קצרות? 

לדוגמא: על ידי כיוון הטמפרטורה במזגן, בקיץ, על טמפרטורה מתונה )כ-  25 מעלות(, והפעלה של מאוורר ניתן לחסוך באנרגיה 
רבה. המזגן מייבש את האוויר, והשימוש במאוורר מניע את האוויר בחדר, ובעיקר – חוסך שעות עבודה של מדחס המזגן. כלומר –

צריכת החשמל מצטמצמת, ומשך חייו של המזגן מתארך. 

כמובן שבבניינים גדולים מותקנות מערכות אקלום בהיקפי צריכה אדירים. לכן – ייתכן ונכון יהיה לשדרג את התשתיות, ולהחליפן 
במערכות חסכוניות יותר כגון מגדלי קירור, מזגנים חדישים )לדוגמא, בטכנולוגיית  VRF(, משאבות חום, ועוד שלל פתרונות

אשר השוק יודע כיום להציע. אך לפני שניגשים לרכש יקר נבדוק – האם נעשתה עבודת אחזקה בסיסית כגון ניקוי פילטרים של 
המזגנים? אפשרות נוספת אשר עולה פחות מהחלפת המזגנים ומערכות האקלום היא התקנה של  מערכות שליטה ובקרה, אשר

הינן מערכות זולות בהרבה משידרוג תשתית, ותייצרנה חסכון משמעותי גם ללא העלויות האדירות של תשתית חדשה. 

באמצעות מדידת צריכה, ואיפיון אקלימי של המבנה והתשתיות ניתן להגיע לחיסכון משמעותי בעלויות נמוכות יחסית. מספר  
דוגמאות פרטניות יובאו בפסקאות הבאות. 

ום
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ת
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מ
 

https://www.iec.co.il/content/info/campaignpages/winter
https://www.iec.co.il/content/info/campaignpages/summersaving
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שאבי טבע
ת מבוססי מ

תרונו
פ

פתרונות מבוססי משאבי טבע
אוורור הבניין על ידי פתיחת חלונות משפר את תנועת האוויר ברחבי הבניין, אך בעיקר - מאפשר כיבוי של המזגן, והכנסה של 

אוויר בטמפרטורה נוחה בשעות בהן מזג האוויר מאפשר זאת. 
לסחרור האוויר ייתרון גדול בשמירה על הציבור וצמצום תחלואה )כפי שלמדנו במהלך מגפת הקורונה(, והוא אף מסייע בהעלאת 
כושר הריכוז בכיתות לימוד, ובמשרדים. במרבית עונות השנה – נוהל סדור של פתיחת חלונות ואוורור הבניין על ידי אב הבית יוביל 
לצמצום שעות העבודה של מערכות המיזוג במרבית חלקי הארץ. ניצול מושכל של קרינת השמש יסייע בצמצום צריכת האנרגיה 

על תאורה, על מיזוג, ועל חימום )ראה הרחבה בנושאים אלה בפסקה הבאה(.  

קרינה סולארית
הבנה של האופן בו קרינת השמש משפיעה על הסביבה יכולה לסייע בניצול מיטבי של קרינה זו לכל אחת מהמטרות אשר 

ה לבין אור מפוזר מייצר הבדל שבין מטרד פוטנציאלי, למשאב אשר מייצר 
ין.  

לדוגמא: קרני שמש ישירות מחממות כל תשתית אשר חשופה אליהם. 

רבים אינם מודעים לכך, אך כאשר וילון/תריס אלומיניום מותקן בצידו הפנימי
של החלון, ושלבי התריס נחשפים לקרינת שמש ישירה, נוצר בחדר מעין  

"רדיאטור". קרינת השמש פוגעת באלומיניום הדק אשר מתחמם ומפיץ חום 
רב. התריס המוגף מונע כניסה של אור טבעי מצד אחד, ומקטין את יעילות

פעולת המזגן מצד שני )תמונה מס'  7(. שימוש בהצללה חיצונית, נטיעת
עצים, שתילת עציצים באדניות, התקנת חיפוי חיצוני לבידוד או הצללה, ועוד,  

יסייעו בצמצום תופעה זו, ויסייעו בצמצום צריכת האנרגיה למיזוג, ולחסכון
באנרגיה לתאורה על ידי שימוש באור טבעי )לדוגמא, תמונה  8(. חלק

מהתשתיות אשר הוזכרו להלן יהוו מוקד אשר משדרג את הנראות, ומשפר 
את איכות החיים של משתמשי הבניין על ידי יצירת תשתיות פנאי לבילוי  

משותף וישיבה בחוץ. 

מצוינות במדריך זה. ניצול ההבדלים בין קרינה ישיר
חיסכון משמעותי, תוך התבססות על משאב טבע זמ

צילום: יואב לינדמן

תריס פנימי עשוי אלומיניום. קרינת השמש פוגעת בתריס, מחממת את השלבים, והופכת את התריס ל"רדיאטור"   תמונה מספר 7:
אשר מפיץ חום לחלל החדר.

צביעת גג הבניין בצבע איטום לבן לעומת שימוש ביריעה ביטומנית. 

כל  גג בניין עובר איטום מדי כמה שנים. חלק ניכר מהגגות בארץ מצופים ביריעה ביטומנית. היריעה, אשר עשויה זפת ועליה חלקיקים  
אפרפרים מוצמדת לבטון על ידי חימום ישיר לצורך איטום הגג. הזפת, אשר חשופה בחלקה הגדול )בין החלקיקים הלבנים על הגג  

מעל לטמפרטורה הנמדדת בצל. החום מהיריעה   20 C  ניתן לראות נקודות שחורות של יריעת הזפת( מתחממת ועשויה להגיע לכדי
מועבר לבטון הגג ומשם לתקרת הבניין. הבניין ימשיך לפלוט חום שעות רבות אחרי שקיעת השמש, כלומר – תידרש הפעלה של  
מיזוג אוויר גם בשעות בהן השמש כבר לא מחממת את הבניין. האלטרנטיבה של צביעת הגג בצבע לבן אטום ייעודי יכולה לסייע  

בספיחת החום(. בגג עליו   בצמצום משמעותי של ספיגת קרינת החום מהשמש )יצרני צבע מדווחים על הפחתה של עד  80%
מותקנים פאנלים סולאריים צמצום החום הנפלט מהגג יסייע באופן משמעותי להגברת היעילות של הפאנלים הסולאריים.  

 

https://www.gov.il/BlobFolder/guide/building/he/visual_comfort.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/building/he/visual_comfort.pdf
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צילום: יואב לינדמן  צילום: יואב לינדמן

תמונות מספר  8,9: בתמונה הימנית: שימוש במצלמה תרמית לצורך איתור של "צרכני רפאים". מכשור חשמלי מפיץ חום כאשר 
הוא מופעל. הצילום מראה גוף תאורה אשר אינו מפיץ אור )נורה מנותקת או שרופה(, אך עדיין צורך חשמל. בחדר המצולם ישנם

מעל עשרה גופי תאורה מסוג זה. התמונה השמאלית מראה גוף תאורה אשר פועל ומאיר בצמוד לחלון גדל ממדים אשר דרכו 
נכנסת תאורה חזקה מספיק בכדי להאיר את החדר.  
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עלויות תשתית
דיאגרמה אשר מתארת את שלושת סוגי תשתיות החשמל העיקריות: קירור )לדוגמא: מזגנים מרכזיים(, חימום  תמונה מספר  10:

)לדוגמא: מערכות חימום מרכזי(, ותאורה. כמובן שחישוב צריכה מלא ופרטני מצריך ביצוע של סקר אנרגיה. חשוב להדגיש 
שבמרבית חלקי הארץ, מזגנים מהווים פתרון לאקלום לאורך השנה כולה. החיצים מראים את העלויות היחסיות של מרכיבי 

8
התשתית )משמאל לימין מהזול ליקר (, ואת העלות של סוג השידרוג )רכש תשתית חדשה – אשר מהווה השקעה חד פעמית(, 
ומסודרים מהזול ליקר )מלמעלה למטה(. החץ הירוק מייצג את שדרוגי התשתיות הפאסיביים )בידוד, הצללות, שימוש בפתיחה 
וסגירה של תריסים, קירות גבס, וכד'(, ומבוססי תשתית קיימת )אשר בד"כ יהיו זולים יותר(, אל מול רכש של תשתיות חדשות  

והחלפה של ציוד חשמלי לציוד חסכוני יותר )לדוגמא: צ'ילרים, משאבות חום, מערכות בקרה וניהול מתקדמות(. 
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 עלויות - שנתי

תאורה חימום  קירור

פתיחת תריסים קרינת שמש הצללה

 מערכות בקרה 
 והשבתה

בידוד ואיטום בידוד ואיטום

 החלפת גופי 
תאורה

 מערכת בקרה 
וניהול

 מזגן/משאבות 
חום

 מערכת בקרה 
 וניהול

 רכש מזגן/
 צ'ילר
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 במרבית חלקי הארץ נעשה שימוש בקירור במשך חלק ניכר מהשנה, בעוד הצורך בחימום מוגבל למספר חודשים מצומצם יותר. |8
 כמובן שייתכן ובחלק מהרשויות המקומיות חימום דורש יותר אנרגיה לאורך השנה.
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הוצאות על ניהול צריכת חשמל. 
מטבע הדברים, התייעלות באנרגיה המתבססת על שדרוג "תשתיות אקטיביות" כלומר, התקנה ושידרוג של מערכות חשמליות 

ומיכשור חשמלי לדגמים חסכוניים יותר, משמעותה עלויות חד פעמיות גבוהות, ולעתים אף לעלויות תחזוקה קבועות. השקעה זו 
תחזיר את עצמה בחסכון שוטף ורציף. מומלץ להעזר ביועץ מקצועי ולבצע את התחשיב לזמן החזר השקעה ביחס למצב הקיים. 

מאידך, ניתן להתבסס על הקיים, ולהתקין תשתיות פאסיביות לשימור אקלים )כגון הצללה, חיפוי חיצוני, קירות גבס פנימיים, 
צביעת הגג, אדניות ועצים, וכד'(, או להשקיע במערכות ניהול ובקרה אשר תסייענה בשימוש מדוייק בתשתיות הקיימות, ועל ידי כך 

– למטב את פעולת הציוד החשמלי הקיים, ולהאריך את חייו. 

כאשר תגיע העת להחליף מיכשור תקול – חשוב להתחשב בדירוג האנרגטי של הציוד, ולקבל הערכה לעלויות שנתיות על סמך 
 שעות פעולה צפויות, ודפוסי הצריכה האופייניים לבניין. 
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תחזוקה ותקינות מכשירים
מכשירים חשמליים שאינם תקינים מפיצים חום, ריח, וישמיעו רעד ורעשים. מכשיר חשמלי אשר אינו תקין צורך חשמל רב יותר, 

דורש קריאות לטכנאים בתדירות גבוהה, ובמקרים מסויימים עשוי לעלות באש ולהוביל לאירוע קיצוני. תחזוקה רציפה, בחינת 
תקינות התשתיות, ניקוי מסננים, ניקוי גופי תאורה – יסייעו להפחתת הצריכה, למיטוב ההשקעות ברכש )צמצום תדירויות החלפת 

 מיכשור( וכן להגברת הבטיחות במבני הרשות המקומית. כמנהלים, רצוי לוודא שהממונים על התחזוקה מיישמים ומדווחים על 
 בדיקת תקינות ועל תשתיות אשר דורשות תחזוקה באופן שוטף.

 )דוגמת קורס ממוני אנרגיה, השתלמויות בנושא תאורה, ועוד( למנהלי מחלקות מקצועיות ימי הכשרה, כנסים, והשתלמויות
 וחשיפה לטכנולוגיות חדישות התשתיות, ניהול הנכסים, והשפ"ע יאפשרו למידה והתמקצעות של גורמי המקצוע הרשותיים,

 ורלוונטיות לצרכי הרשות.
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תאורת פנים
גם תאורת פנים צורכת אנרגיה רבה. היעילות של גופי תאורה ישנים )לדוגמא מנורות פלואורסנט( פחותה מזו של גופי תאורה 
חדשים מסוג  LED, בעיקר משום שגוף התאורה המיושן מייצר, מלבד תאורה, גם חום רב. בחירת נורות, וגופי תאורה חסכוניים 

תסייע בצמצום צריכת האנרגיה בבניין באופן משמעותי. ניתן כמובן לפתוח תריסים במהלך היום, ולנצל תאורה טבעית, אך נקודה 
משמעותית וחשובה היא זו: אמנם גוף תאורה בודד, לתאורת פנים, אינו צרכן חשמל "מאסיבי", אך בבניין ציבורי ממוצע יש מאות 

ואף אלפי גופי תאורה. על כן - הצריכה המצטברת של כלל גופי התאורה בבניין או באתר מהווה מרכיב משמעותי בצריכת 
האנרגיה בבניין. 

הדרך היעילה והקלה ביותר להבין את פוטנציאל החסכון בהחלפת גוף תאורה, היא בירור ההספק של גופי התאורה הקיימים 
)כפי שכתוב על כל אחת מהנורות(, ולהשוות אותו להספק של גופי התאורה החדישים שמוצעים לכם. ההבדל בהספק, באחוזים,  

ישקף לכם את החסכון הפוטנציאלי באנרגיה. 
)בניגוד לנורת  מצריכים התקנה מקצועית על ידי חשמלאי LED  אך שימו לב: התקנה של גופי תאורה מסוג

פלואורסנט, אשר ניתנת להחלפה על ידי יחידות התחזוקה באתר, תוך שימוש חוזר בבית הנורה הקיים(. חשוב 
יגיעו עם אחריות אשר תואמת את מספר שעות העבודה הצפוי של גוף התאורה. ככלל – LED   להקפיד שגופי תאורת

ארוך משמעותית מזה של תאורה פלואורסנטית  LED   אורך חייה של תשתית מבוססת

אחרי לפני 

תמונה מספר  11: שידרוג תשתיות לצורך חסכון אנרגיה במבנה בית ספר בג'לג'וליה. גופי התאורה הפלואורסנטית הוחלפו 
לתאורת לד. על הדלת הורכב סוגר אוטומטי אשר מונע את הישארותה פתוחה, ומונע זליגה של מיזוג/חימום מפנים הבניין אל

החוץ . ניתן לראות כי בתמונה מימין הדלת והחלונות פתוחים, בכדי לאפשר כניסה של אוויר צח לחלל בית הספר. 
בנוסף – הקורא הביקורתי יבחין כי תאורת הפנים בצילום משמאל דולקת על אף אור השמש אשר מגיע מבחוץ. זאת משום 

שהתמונה צולמה במהלך בדיקת התקינות של גופי התאורה החדשים לאחר התקנתם.  
הצילום באדיבות ד"ר נועם ואן דר האל, וחברת מידן 

ים
פנ

ת 
ור

תא
 

https://www.iec.co.il/content/info/safetypages/lightbulbs
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בקרה, דיגיטציה ואוטומציה
 

מערכות בקרה, דיגיטציה ואוטומציה
אמצעים "רכים" לצמצום צריכה, כגון הגברת המודעות בקרב העובדים וצרכני החשמל במבני הרשות, קביעת נהלים, ועידוד 

עקבי ומתמיד להתנהגות חסכונית )לדוגמא - כיבוי אורות/מזגן כשיוצאים מהחדר, וקביעת טמפרטורות רצויות לחימום ולקירור(, 
מסייעים בקידום של "תרבות חסכון". אך גם העובד האכפתי ביותר – ישכח לכבות את המזגן או את האור אחת לזמן מה. 

אחת הדרכים היעילות ביותר כיום לצמצום צריכת החשמל היא שימוש במערכות ניהול צריכה, בקרה, והשבתה אוטומטית. 
שימוש בטיימרים, במשבתי חשמל מבוססי גלאי-נפח, מערכות מיחשוב אשר מספקות משוב צריכה בזמן אמת ודיווח על חריגות 

צריכה, ומפסקים דיגיטליים חכמים, יכולים לייצר חסכון משמעותי בצריכת החשמל. שימוש בהצללה חיצונית דינאמית, ובמערכות 
חשמליות לאיוורור ולפתיחה/סגירה של חלונות ותריסים, עשוי לסייע בצמצום משמעותי של מספר שעות העבודה של מזגנים 
ותאורה. ניהול הנתונים על ידי מערכות בקרה מאפשר זיהוי של מוקדי צריכה קיצונית, ואף להצביע על אתרים בהם משתלם 

לבסס את ההתייעלות על ידי רכש ושידרוג תשתיות. 

מערכות ניהול ובקרת צריכה מאפשרות למקבלי ההחלטות לקבל נתונים מלאים, איכותיים, ומשמעותיים. האפשרות לקבל פלט 
דיגיטלי למחשב או למכשיר הסלולרי מכל אחד ממוני החשמל עליהם הרשות משלמת, ואף לשלוט על מערכות חשמליות דרך 

מפסקים דיגיטליים מחוברי-רשת, יכולה לאפשר לכם זיהוי של תקלות, ותיקונן בזמן אמת. דוגמא נוספת: שעון שבת לדוד חשמלי. 
מרבית בנייני הרשות המקומית פעילים באופן מלא שישה ואף חמישה ימים בשבוע. האם לאורך כל הזמן הזה נחוצים מים חמים 

בברזים? ייתכן שכן. אך סביר להניח שלא כך המצב. שימוש במערכות בקרה חדשות ודיגיטליות מאפשרות בקרה וניהול משק 
אנרגיה באופן חכם יותר ומותאם צרכים. השקעה זו חוסכת שעות עבודה רבות של מכשירי חשמל אשר לא תמיד צריכים לפעול, 

 אך נוטים לייצר "צריכת רפאים". 
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תמונה מספר  12:  
תמונה מספר  12: תאורת סימון מיושנת, בעלת יעילות פחותה בצריכת 

אנרגיה. 

צרכני רפאים
מקררים, ברי מים, מדיחי כלים, דודים חשמליים, מחשבים ומסכי מחשב )אשר מצויים בבנייני משרדים בכמויות בלתי מבוטלות(, 

 תאורת מסדרונות, מטעני מחשבים ומכשירים סלולריים אשר נשארים בשקע באופן קבוע, ראוטרים ורשתות מחשבים אירגוניות, 
ישפיע אלו מכשירים של אנרגטי דירוג חיים. ושוקק פעיל אינו המבנה שבהן בשעות גם מתמדת, כמעט בצורה חשמל צורכים עוד,ו

 של הבניין על ידי קריאת מונה החשמל פעמיים: פעם ראשונה "צריכת בסיס" על הצריכה המצטברת שלהם. ניתן לבצע מדידת 
בסוף יום העבודה, ובפעם השנייה – בבוקר שאחרי, בטרם העובדים מגיעים לבניין. בדיקה זו תיתן לכם אינדיקציה טובה לכמות

 "צרכני הרפאים" שלכם. 

כמעט לכל מכשיר חשמלי חדיש יש אפשרויות שונות לניהול אנרגיה נכון וחסכוני. במעמד מכרז הרכש, וכחלק
מבחירת המיכשור הנכון עבורכם מומלץ לבדוק את הדירוג האנרגטי, את אפשרויות ניהול וחסכון האנרגיה, ואת 

 סם המלצות פרטניות לניהול מכרזי רכשפר 15פורום ה- תכנית ההפעלה המומלצת, כולל "שעות השבתה". 
 להתנהלות סביבתית ומקיימת. ומכרזי יועצים

תשתיות ישנות עשויות לגרום לצריכת חשמל גבוהה מהנחוץ, ותחשיב צריכה מבוסס הספק יכול לשקף את זמני ההחזר של
תשתיות חדשות. דוגמא ניתן לראות בתמונה מספר  12.

גם גוף תאורה "קטן יחסית", ובו שתי נורות פלואורסנט צורך חשמל )תמונה מס'  12(. גופי תאורה אשר משמשים להצגת יציאות
חרום, דוגמת גוף התאורה שבתמונה, דולקים  24/7, ועל כן צורכים חשמל במאות שקלים בשנה. בכל בניין ציבורי יש מספר גופי

תאורה כאלו. תאורת חירום חדישה, מבוססת תאורת לד, תחסוך כסף רב, לאורך שנים ותחזיר את ההשקעה ברכש. 

 צילום: יואב לינדמן

ים
פא

 ר
כני

צר
 

https://forum15.org.il/%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
https://forum15.org.il/%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
https://forum15.org.il/%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
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שה
בנייה חד

 

בנייה חדשה
קצב הפיתוח בישראל, ובהתאמה, קצב גידול האוכלוסין ברשויות המקומיות מצריך פיתוח מתמיד, מהיר, ויעיל. בתי ספר, גני 

ילדים, ועוד, ממומנים ברובם על ידי הממשלה וגורמים אחרים. תקני הבנייה הירוקה  והדירוג האנרגטי של בניינים ציבוריים בישראל 
– מאפשרים לבצע תכנון ובנייה של בניינים אשר לא משמרים חום וקור באופן יעיל )דיווח על דירוג אנרגטי של בניין ייעשה על 

ידי הקבלן, לאחר מילוי טפסים, והזמנת בוחן ייעודי לנושא(. אם כך, ניתן בקלות לתכנן ולבנות מבנים חדשים אשר אינם מתוכננים
בצורה מיטבית.  אך אין מדובר בסוגייה סביבתית בלבד. בנייה ירוקה ומתקדמת – מייצרת תועלת כלכלית. תלמידים ועובדים 

מגיעים להישגים גבוהים יותר בבניינים אשר נבנים לפי תקן הבנייה הירוקה, בנוסף לעלייה בבריאותם וברווחתם. 

במקום ללמוד את הנושא מחדש, ובכדי לחסוך זמן ומאמץ בכל הקשור לעיון בתקנים, וביצוע מחקר מעמיק, ניתן
לפנות לקובץ המדיניות של פורום ה- 15 בנוגע לתכנון ובנייה. 

 

. תקני החובה הרלוונטיים לנושא של יעילותאנרגיה מקיימת במבנים משרד האנרגיה, ומכון התקנים הגדירו תקינה מסודרת בנושא
באנרגיה במבנים משתנים בין מבני מגורים למוסדות ציבור ומוסדות חינוך. 

5280: תקן 
אנרגיה בבניינים מתייחס לארבעת הגורמים העיקריים אשר ישפיעו על צריכת האנרגיה בבניין: 

מעטפת הבניין )איטום ובידוד(, 
 מערכות אקלום )מיזוג-חימום(, 

מערכות התאורה
מערכות אלקטרו-מכאניות )חימום מים, מעליות, מחשבים, ועוד(. 

בבואכם לאשר הקמה של בניין ציבור חדש, נכון יהיה לשקול ולבחון את העלויות המצטברות העתידיות של בניין חדש לחשבון 
הרשות, ולשאוף לצמצם עלויות שוטפות אלה: תכנון משמר אקלים, שימוש בחומרים מבודדים, הקפדה על רכישה של ציוד 

חשמלי חסכוני באנרגיה, תכנון מדויק של מערכות האקלום בהתאם לגודלו ולאופי פעולתו של המבנה, תכנון של תשתיות תאורת 
פנים וחוץ, ועוד, יספקו את הבסיס לבחינה זו. 

 לא אמורות להיות גבוהות מעלויות של בנייה ירוקה, ועם תכנון נכון, הן עשויות להיות אף זולות בנייה משמרת אנרגיה עלויות 
 ממבנה שאינו "ירוק".

בנייה מאופסת אנרגיה )להרחבה על הנושא – ראה העמוד הבא( צפויה לעלות יותר בשלבי התכנון וההקמה )עלות עודפת 
של 7-10 אחוזים מעלות בנייה סטנדרטית(, אך בטווח הארוך – זוהי בנייה משתלמת פי כמה. ניתן להכניס את עלות התשתיות 

לתחשיב של הצבת פאנלים סולאריים על גג הבניין כחלק מתכנית הבנייה, או למצוא אפשרויות למימון ההפרש לשם תכנון
והקמה של תשתיות ירוקות. לדוגמא:  גן ילדים מאופס אנרגיה בחדרה.

המשרד להגנת הסביבה מעניק מעת לעת  סיוע במימון של תכנון ובנייה של בתי ספר ומבני ציבור אשר נבנים תוך הקפדה על 
עקרונות בנייה אלה. 

תקנים רלוונטיים לתחום הבנייה הירוקה בישראל, וקישורים למידע נוסף: 

תחום תקינה הערות מספר תקן

בידוד תרמי של בניינים 1045 

אנרגיה בבניינים 5280 

לרשימת פרוייקטים שהותעדו במכון התקנים כוכבים(  5281 בנייה בת קיימא )1-5

לרשימה של מעבדות מורשות לקביעת הדירוג דירוג אנרגטי של בניינים 5282 

 

https://www.gov.il/he/service/building-energy
https://www.zavit.org.il/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7-%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%97/
https://forum15.org.il/0-1620894866-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%94/
https://forum15.org.il/0-1620894866-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%94/
https://www.gov.il/he/departments/guides/building
https://www.gov.il/he/departments/guides/building?chapterIndex=3
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/building/he/kindergarten_hadera.pdf
https://www.gov.il/he/departments/topics/green_building/govil-landing-page
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/building/he/is_1045.pdf
https://www.sii.org.il/he/%D7%93%D7%A4%D7%99-%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%94/%D7%93%D7%A3-%D7%AA%D7%A7%D7%9F/?id=ee707bac-2e6a-4ae1-a3fb-d0ee2985a565
https://ilgbc.org/build_articles/the-israeli-green-building-standard-5281/
https://www.sii.org.il/he/certificatedprojects
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/building/he/is_5282.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/building/he/list_of_laboratories.pdf
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איפוס אנרגיה
לבסוף, ולאחר שסקרנו את דרכי ההתייעלות במתקני הרשות שמביאים לצמצום הוצאות החשמל, נציג להלן את האפשרות  

להגיע למצב של "איפוס אנרגטי". הישג זה ייעשה על-ידי שילוב התייעלות במתקני הרשות בתוספת תשתיות לייצור אנרגיה 
מתחדשת באופן מקומי, ואגירת אנרגיה. משרד האנרגיה הציב את התחום של "רשויות מאופסות אנרגיה" כיעד מרכזי לשנים 

הקרובות, ומקצה לכך תקציבים. בנוסף, ניתן להשתמש בתקציבי הפיתוח השוטפים המוקצים על ידי משרד הפנים וכן בתקציבי  
פיתוח במסגרת החלטות ממשלה שונות.

מצב של איפוס אנרגיה הנו מצב אשר בו סך הצריכה באתר או מבנה שווה לסך הייצור המקומי. "משולש האיפוס" )תמונה מס'  
13( מורכב מסך הצריכה המקומית, וסך הייצור והאגירה המקומיים. התייעלות באנרגיה מצמצמת את רכיב הצריכה, ובכך מסייעת

בהשגת היעד של איפוס אנרגטי. 
ניתן לחשב איפוס אנרגיה לפי ייצור/צריכה של חשמל )בקוט"ש, כפי שהוגדר על ידי משרד האנרגיה(, או לפי הכנסות מול הוצאות  

כלכליות )כלומר – איפוס חשבון החשמל, בש"ח(. בין הרשויות אשר התקרבו לאיפוס אנרגיה ניתן למצוא את עיריות  נוף הגליל 
)על ידי ייצור חשמל מפאנלים פוטו-וולטאים בהיקף אשר כמעט מאפס את חשבון החשמל של הרשות(, וג'לג'וליה )באמצעות 

מודל "ליסינג"( אשר איפסו את חשבון החשמל של הרשות, ועוד. 

 התייעלות

צריכה
 אגירה 
מקומית

 ייצור 
סולארי

 צמצום 
עלויות

 הוצאות 
חשמל

 הכנסות 
סולארי

 הכנסות 
 תעו"ז

תמונה מספר 13: משולש האיפוס, והקשר )"תמונת המראה"( בין איפוס אנרגיה לאיפוס כלכלי. לכל התייעלות באנרגיה יש 
השלכות כלכליות. צמצום צריכה מוביל לחסכון כלכלי. ייצור אנרגיה סולארית מייצר הכנסה לרשות, ואגירת אנרגיה מאפשרת

ניצול של תעריפי תעו"ז )תעריפי עודף זכות( בכדי לאגור חשמל בשעות של תעריפי חשמל זולים, ולמכור את החשמל ממערכת 
האגירה בשעות בהן הביקוש )והתעריף( גבוה. כמובן שמשולש האיפוס מתייחס לחשבון השוטף, ולא כולל בתוכו את החזרי 

ההשקעה בשלבי הביצוע הראשונים. תחשיב זמני ההחזר, ואחוזי ההחזר של ההשקעה חייבים להילקח בחשבון בבואכם ליצור 
תכנית אסטרטגית לאיפוס באנרגיה. 

חשוב לזכור כי הייתרון העיקרי באגירת אנרגיה הוא  בשימוש מקומי. הדבר תורם לחוסן האנרגטי של הרשות. אך לא זאת בלבד. 
כשם שקוט"ש ש"לא נצרך" )הודות להתייעלות באנרגיה( רווחי יותר מקוט"ש בייצור מקומי אשר נמכר לרשת )משום שתעריף

הצריכה גבוה מהמחיר שבו נמכר כל קוט"ש(, כך גם לגבי אגירה. גם מבחינה כלכלית - משתלם לצרוך את האנרגיה שנאגרה  
לשימוש מקומי )"שימוש מאחורי המונה"(, ולמכור את העודפים לרשת. 
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https://www.gov.il/he/departments/guides/building
http://www.rashuiot.co.il/html5/arcLookup.taf?_function=details&_ID=51723&did=1118&G=1118&SM=
https://www.masham.org.il/uploads/n/1643569457.1207.pdf
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לינקים
 

 לינקים
 .15של מרכז השלטון המקומי ושל פורום ה- פורום האנרגיה לרשויות מקומיות

 .המועצה הישראלית לבנייה ירוקה קורסים והכשרות רלוונטיים דרך

 אתר זה מכיל מידע, וקבצי אקסל אשר יסייעו לרשויות המקומיות, ורשימת סוקרי אנרגיה – הנחיות משרד האנרגיה
 לכם בכל שלבי התהליך.

 אשר מספקות שרותי התייעלות באנרגיה, וחברות "אסקו". רשימת חברות מאגר אשר מכיל

 " של מרכז השלטון המקומי והמשרד להגנת הסביבה.תג סביבההמדריך להתייעלות כלכלית סביבתית "

 .2050 היעדים למשק האנרגיה התכנית האסטרטגית של מ. האנרגיה ובה

 , יעיל ופרקטי לאיסוף מידע על מערכותטופס מיפוי מקוצר מכיל חברת החשמל לישראל המדריך לדרכי פעולה של
 (.3 נספח(, וטופס עזר לאיסוף מידע על מערכות צורכות אנרגיה עיקריות )2 נספחצורכות אנרגיה )

 של המועצה לישראל ירוקה ניתן למצוא מאגר של יועצים, בעלי מקצוע, וגורמים נוספים אשר קטלוג בעלי המקצועב
 אזור אשר יכולים לסייע בכתיבת מכרז מדוייק ומקצועי לבנייה ירוקה, לשדרוג תשתיות, ועוד. באתר הקטלוג ישנו

 , דרכו ניתן לאתר יועצים, טכנולוגיות, ושיטות חדישות לחסכון באנרגיה.מוקדש להתייעלות באנרגיה

 15של פורום ה- מדיניות הבנייה הירוקה

https://www.masham.org.il/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA/
https://ilgbc.org/build_articles/energy-efficiency/
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/municipal_authorities?chapterIndex=1
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/ind_comm_sector/he/ECEscoCompany.xlsx
https://www.masham.org.il/uploads/n/1610523542.4348.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/energy_2030/he/energy_2030_updated.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/energy_2030/he/energy_2030_updated.pdf
https://www.iec.co.il/BusinessClients/Documents/0614DarkeiPeulaM.pdf
https://drive.google.com/file/d/16fPrH1v0wQ5kb8BX4DRoSj2WRN6F_QqQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16fPrH1v0wQ5kb8BX4DRoSj2WRN6F_QqQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ihf5JMPLlF2dZy-OwnJjSJjDq5Q_W7y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ihf5JMPLlF2dZy-OwnJjSJjDq5Q_W7y/view?usp=sharing
https://ilgbcatalog.org/
https://ilgbcatalog.org/product-tag/energy-efficiency/
https://ilgbcatalog.org/product-tag/energy-efficiency/
https://www.forum15.org.il/204/
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 אפשרויות מימון 
 מאגרי קולות קוראים רלוונטיים ניתן למצוא במאגרים של:

, תמיכההאיחוד האירופי , מענקים שלהמשרד להגנת הסביבה , שלמשרד האנרגיה , שלמשרד הפנים ,מרכז השלטון המקומי
 , ועוד.רשות החדשנות של 

 אתר הקרן להלוואות של מש. האנרגיה

מענקי פיתוח של מ. הפנים

 מכרזי משכ"ל 

 מפעל הפיס

ום
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ימ

 מ
ת

ויו
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https://www.innovationisrael.org.il/ISERD/
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/moep_subsidies
https://www.gov.il/he/departments/publications/?OfficeId=0caee7eb-1ebb-4c12-9ed8-7dce94badcb2&skip=0&limit=10
https://www.gov.il/he/Departments/General/kolkore1
https://www.masham.org.il/bids/
https://innovationisrael.org.il/kol-kore-view
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/loan_fund?chapterIndex=5
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ת
תודו

 

תודות 
"הרוח מאחורי המפרשים" 

כתיבה
 המדריך נוסח ונכתב על ידי ד"ר יואב לינדמן, עמית ממשק באגף בכיר פיתוח כלכלית במנהל הפיתוח, משרד הפנים אשר ריכז 

 את החומרים והידע לכדי מסמך רציף, וערך אותו לפרסום.
ייזום

 מדריך זה הוא פרי חזונם של עידן הרשקוביץ, מנהל אגף בכיר לפיתוח כלכלי במנהל הפיתוח, משרד הפנים, ושל אדית בר, 
 מנהלת מנהל הפיתוח.

 עיצוב ועריכה גראפית
 יאיר חובב, אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, משרד הפנים.

 שותפים רבים סייעו בייעוץ מקצועי, ניסוח, חידוד והדיוק של מדריך זה לכדי המסמך שלפניכם, ועל כך תודתנו הרבה:
 )מסודרים מטה ע"פ סדר ה-א"ב(

אדר' אוריאל בבצ'יק,  מנהל אגף א' אנרגיה מקיימת, משרד האנרגיה.

אלעד טופל, ערבה EC &T, ועיריית אילת.

חן המאירי,  מנהל אגף דיגיטציה וחדשנות, אשכול רשויות נגב מזרחי.

ד"ר טל גולדרט, מנהלת תוכניות משא"ב )מדיניות שימור אנרגיה ברשויות(, במש"מ.

יובל סתיו, מנהל אגף פיתוח כלכלי ותכנון אסטרטגי, אשכול רשויות נגב מערבי.

יערה בן נחום,  רכזת תחום אנרגיות ממתחדשות, מרכז השל לקיימות. 

יפתח לנדאו, מנהל מחלקת תכנון ותשתיות, אשכול רשויות גליל מערבי 

ליאור שלום,  מנהל האנרגיה באשכול רשויות נגב מערבי.

מאיה קרבטרי, מנהלת מחלקת סביבה, אקלים ותכנון, פורום ה- 15.

ד"ר מיכל צרפתי,  בוגרת ממשק, ויועצת סביבתית.

נורית נגבי,  מנהלת תחום פרוייקטים, מנהל הפיתוח, משרד הפנים.

ד"ר נועם ואן דר האל,  בוגר ממשק, ומדען החברה במידן.

עודד שילה,  מנהל תחום פיתוח כלכלי, מנהל הפיתוח, משרד הפנים.

עופר קרן,  מנהל הפיתוח העסקי, חברת "קרן ידע ואנרגיה" בע"מ.

עירית הייטנר שעיו,  מנהלת תחום הסברה, פרסום וחינוך, משרד האנרגיה.

רוני וולף,  מנהלת תחום אנרגיה בשלטון המקומי, משרד האנרגיה.

עו"ד רועי פדידה,  אלטקו.

שמוליק שדה,  מהנדס עיריית כרמיאל.

ועוד רבים שחלקו תובנות, עצות, הערות והארות לאורך שלבי הגיבוש השונים של מסמך זה. 
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	היגרנאה דרשמו םינפה דרשמב ובתכנש םיכירדמה תרדס תא ךישממ רשא ,יחכונה ךירדמהש םיווקמ ונא )קשממ יתימע ידי לע( .היבשות תבוטל ,םכלש תימוקמה תושרל תילכלכ החימצו ,תונשדח ,תולעייתהל תונמדזה םילקאה רבשמב תוארל םכל עייסי 
	היגרנאה דרשמו םינפה דרשמב ובתכנש םיכירדמה תרדס תא ךישממ רשא ,יחכונה ךירדמהש םיווקמ ונא )קשממ יתימע ידי לע( .היבשות תבוטל ,םכלש תימוקמה תושרל תילכלכ החימצו ,תונשדח ,תולעייתהל תונמדזה םילקאה רבשמב תוארל םכל עייסי 
	היגרנאה דרשמו םינפה דרשמב ובתכנש םיכירדמה תרדס תא ךישממ רשא ,יחכונה ךירדמהש םיווקמ ונא )קשממ יתימע ידי לע( .היבשות תבוטל ,םכלש תימוקמה תושרל תילכלכ החימצו ,תונשדח ,תולעייתהל תונמדזה םילקאה רבשמב תוארל םכל עייסי 

	,תושרב תואצוה-תוסנכהה ינזאמ לש גורדש רשפאת ,תושרב םוי-םויה ייחמ עפשומו עיפשמ רשא ,הז םוחתב תודקמתה .היגרנאב .המידק תובר םינשל םיבשותה תאו םכתא ושמשי רשא םיביצקת תונפל םכל עייסתו
	,תושרב תואצוה-תוסנכהה ינזאמ לש גורדש רשפאת ,תושרב םוי-םויה ייחמ עפשומו עיפשמ רשא ,הז םוחתב תודקמתה .היגרנאב .המידק תובר םינשל םיבשותה תאו םכתא ושמשי רשא םיביצקת תונפל םכל עייסתו



	םילהנמ ריצקת םילהנמ ריצקת להנימ ליבומש הסיפתל םאתהב ,תוימוקמה תויושרב ימושייה עדיה חותיפמ קלחכ בתכנ הז ךירדמ . ילכלכ חותיפ לש יארב טרפבו – םינפה דרשמב חותיפה לוהינ .היגרנאו למשח תונובשח לע םולשתל הנפומ תימוקמה תושרה ביצקתמ יתועמשמ חתנ יכ ,םתסה ןמ ,עודי הז ךמסמ ארוקל תויולע תתחפהמ םג תונהילו םויה לועפל תימוקמ תושר לכל ורשפאי ,םינימז םייגולונכט תונורתפ לוצינו ,חווט תכורא הבישח ,ןוכנ .היבשותו תושרה תבוטל לכהו ,תוסנכהב לודיגמ םגו רוצייב טאוו-וליקמ רתוי רקי ךרצנש טאוו-וליק-למשח רוציימ רתוי יאדכ ףא ,למשחה ןובשח לע תואצוהה םוצמצו תולעייתה !ועד .תשרל תימוקמה תושרה ידי לע רכמנ רשא ימוקמ ודבל 
	 :םניה תולעייתה תינכת שוביגל םיירקיעה םיבלשה 
	 :םניה תולעייתה תינכת שוביגל םיירקיעה םיבלשה 
	 :םניה תולעייתה תינכת שוביגל םיירקיעה םיבלשה 

	1. 
	- םינותנ ףוסיא שח תכירצ ינותנו ,למשח תונובשח יופימכב למד .תימוקמה תושרה תמלשמ םהילע םירתאה ללמכ ועה !םכל הלוע הז המכו ,םיכרוצ םתא היגרנא 

	2. 
	- ףודעיתו יופימ יצע"ב תודקמתה ךות ,םייקה בצמה חותינתומ םירתא וליאב :תיתועמשמה הטלחהב עייסי "תיטגרנא יאדכ .היגרנאב תולעייתה יכלהמ עצבל יוצר םהבשו ,דקמתהל ןוכנו 

	3. 
	3. 
	3. 
	, ,, 
	– םינושה םירתאה ילהנמ םע הלועפ ףותיש ושרב רתא לכבלע דיבכמ םהלש למשחה ןובשחש םירתאב רקיעבו( ת ביצקת :"םיירקיעה למשחה ינכרצ" תא תופמל עייסי רקסה .הכירצ רקס עצבל שי )תושרה 
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	4. 
	ל ידכב תומייקה תויתשתה סיסב לע עצבל ןתינש םידעצ ןווגמ םימייק – )תיביצקתו תיביטרפוא(יא לעית .רקי שכר תבייחמ אל היגרנאב תולעייתה .תויולע ןיטקהלו היגרנאה תכירצ 
	ל ידכב תומייקה תויתשתה סיסב לע עצבל ןתינש םידעצ ןווגמ םימייק – )תיביצקתו תיביטרפוא(יא לעית .רקי שכר תבייחמ אל היגרנאב תולעייתה .תויולע ןיטקהלו היגרנאה תכירצ 
	ל ידכב תומייקה תויתשתה סיסב לע עצבל ןתינש םידעצ ןווגמ םימייק – )תיביצקתו תיביטרפוא(יא לעית .רקי שכר תבייחמ אל היגרנאב תולעייתה .תויולע ןיטקהלו היגרנאה תכירצ 
	"תוכר" םיכרד בוליש 
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	5. 
	-
	הכירצ לוהינו הרקב ,היצטיגיד 
	הכירצ לוהינו הרקב ,היצטיגיד 
	הכירצ לוהינו הרקב ,היצטיגיד 


	לש יתילכתו ריהמ םושייב הנעייסת היצטיגיד תוססובמ הכירצ לוהינו ,הטילש ,הרקב תוכרעמ .תולעייתהה יכילהת 



	6. – 
	השדח היינב 
	השדח היינב 
	השדח היינב 


	בצקב תולדג לארשיב תוימוקמה תויושרה חסמש לאיצנטופה תא םיצממ םניאש היינבו ןונכתל .ררח לןוכס םיימוקמה םילקאה יאנתלו ,תיעבט הרואתל תוסחייתהו ,םילקא תרמשמו הקורי היינב .םוצע ילכלכ ריחמ שי – היגרנאב .ךורא חווטל תולכתסהב רידא ילכלכ ןורתיי שי ,םוימויה ייח תבוטל לצנל ןתינ רשא באשמכ 

	7. – 
	יטגרנא סופיאל הריתח 
	יטגרנא סופיאל הריתח 
	יטגרנא סופיאל הריתח 


	ריע וא הנוכש ,הנבמ לש תועמשמה נא תואמצע :תישאר איה "יטגרנא סופיא"ל םיעיגמ רשאתיטגר לש הרבעהו ,למשחה תונובשח לש סופיא איה תועמשמה תילכלכ הניחבמ .תינוציחה הקפסאה תשרב היולת הניא רשא .תוסנכהה רוטל ,תואצוהה רוטמ הז ביצקת ףיעס

	 ,תויחנה ,תואמגוד ללוכ אלמה ךירדמה  .תשרה יבחרב םינימז רשא תולעייתה םדקל ךכבו םכיבשותו םכידבוע תא סייגל ,ךילהתה תא עינהל היהי ,םירבזגו ,םיל"כנמ ,תויושר ישאר – םכדיקפת .םכלש תושרב היגרנאה ינוממב ורזעיה .היגרנאב תילכלכ .היעבה תא רותפל היגרנאה ינוממ ולכוי אל ,הידעלב .היישעל תימוקמה תושרה ידבוע תמיתרב היולת ךילהתה תחלצה ,ורכז תושרב למשחה תונובשח לש סופיאל ףאו םוצמצל ליבות - תולעייתהל תדמתמ הריתחו ,תויכשמה תריצי ,תללוכ תינכת םודיק .המידק תובר םינש ךשמל םיבשותה תבוטל םינפומ תויהלו ,הנש לכ ךסחיהל םילוכי םילקש ינוילימ ףאו ,יפלא תואמ .תימוקמה 
	 ,תויחנה ,תואמגוד ללוכ אלמה ךירדמה  .תשרה יבחרב םינימז רשא תולעייתה םדקל ךכבו םכיבשותו םכידבוע תא סייגל ,ךילהתה תא עינהל היהי ,םירבזגו ,םיל"כנמ ,תויושר ישאר – םכדיקפת .םכלש תושרב היגרנאה ינוממב ורזעיה .היגרנאב תילכלכ .היעבה תא רותפל היגרנאה ינוממ ולכוי אל ,הידעלב .היישעל תימוקמה תושרה ידבוע תמיתרב היולת ךילהתה תחלצה ,ורכז תושרב למשחה תונובשח לש סופיאל ףאו םוצמצל ליבות - תולעייתהל תדמתמ הריתחו ,תויכשמה תריצי ,תללוכ תינכת םודיק .המידק תובר םינש ךשמל םיבשותה תבוטל םינפומ תויהלו ,הנש לכ ךסחיהל םילוכי םילקש ינוילימ ףאו ,יפלא תואמ .תימוקמה 
	)םיקניל( תופורצעדימ ירגאמלו םילכ ילסל ,םיכירדמל םוקמ יארמו ,
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	םע ףותישב ,םינפה דרשמב חותיפה להנימ תא םיקישמ , )למשח( היגרנאב תולעייתהל ךירדמה ךילהתהמ קלחכ ,לארשיב ימוקמה ןוטלשב תמייקמ הלכלכ םדקל ותרטמש תוימוקמ תויושר רובע ישעמו יתילכת םילכ לס שוביג לש ךשמתמה ימושייה ךירדמה ול ומדקו ,הרדסב ישילשה אוה הז ךירדמ .הביבסה לע תויתשת חותיפ לש תועפשה םוצמצב עויסו
	קשממ תינכת
	 תומייק" 
	"ימוקמה ןוטלשב חותיפ ילככ הביבסו 

	ל ךירדמהו ,)
	"ימוקמה ןוטלשב תויאטלוו-וטופ תוכרעמ תנקתה" 


	 היגרנאה ידרשמ םע דחי ,םינפה דרשמב חותיפה להנימב קשממ תימע ידי לע בתכנ תושרל קפס הלוכי תיאטלוו-וטופ היגרנאש הנבהה ךותמ ,לשה ןוכמו ,הביבסהו הסנכה ןפ שיגדהל דעונ יחכונה ךירדמה .העובק לש ןפה ,היגרנאב הנובנ תולהנתהב רתוי יסיסב תואצוהה םוצמצהכירצ םוצמצ . ,ימוקמ רוצייב היגרנאה תונימז תא לידגי יבקע .רתוי ףא תיחוורל תושרב תיאטלוו-וטופה תיתשתה תרציימש היגרנאה תא ךופהיו
	 היגרנאה ידרשמ םע דחי ,םינפה דרשמב חותיפה להנימב קשממ תימע ידי לע בתכנ תושרל קפס הלוכי תיאטלוו-וטופ היגרנאש הנבהה ךותמ ,לשה ןוכמו ,הביבסהו הסנכה ןפ שיגדהל דעונ יחכונה ךירדמה .העובק לש ןפה ,היגרנאב הנובנ תולהנתהב רתוי יסיסב תואצוהה םוצמצהכירצ םוצמצ . ,ימוקמ רוצייב היגרנאה תונימז תא לידגי יבקע .רתוי ףא תיחוורל תושרב תיאטלוו-וטופה תיתשתה תרציימש היגרנאה תא ךופהיו
	 היגרנאה ידרשמ םע דחי ,םינפה דרשמב חותיפה להנימב קשממ תימע ידי לע בתכנ תושרל קפס הלוכי תיאטלוו-וטופ היגרנאש הנבהה ךותמ ,לשה ןוכמו ,הביבסהו הסנכה ןפ שיגדהל דעונ יחכונה ךירדמה .העובק לש ןפה ,היגרנאב הנובנ תולהנתהב רתוי יסיסב תואצוהה םוצמצהכירצ םוצמצ . ,ימוקמ רוצייב היגרנאה תונימז תא לידגי יבקע .רתוי ףא תיחוורל תושרב תיאטלוו-וטופה תיתשתה תרציימש היגרנאה תא ךופהיו
	תויאטלוו-וטופ תוכרעמ תנקתהל ךירדמה



	15
	 תולעייתה םודיקל תימוקמה תושרה תא עינהלו תוילכלכה תויולעה תא ףקשל :תחא ותרטמ ."יסדנה ינכט" ךמסמ וניא הז ךמסמ -ה םורופ לש םילקאה תנמאמ קלחכ ,לארשיב תוינוניבו תולודג םירעב ועצובש תוטילפה ירקסמ .היגרנאב
	רוקמהש אצמנ , ןווגמ הכותב תללוכ ,תושרב היגרנא לוהינו ,היגרנא תכירצ יכ ןייצל בושח .םינבמב היגרנא תכירצ אוה הממח יזג תטילפל ירקיעה ,הניעט תויתשת תמקה ,תושרה שומישל םיידירביה/םיילמשח םיבכר תשיכר לע הטלחה ,העוסנל קלדב שומיש ןוגכ( םיביכרמ ,תאז םע דחי .)דועו ,תלוספב לופיטו עוניש ,יעבט זג ,תירוביצ הרובחת תיתושרה למשחה תכירצ לש הייגוסל סחייתמ הז ךמסמ תוימוקמ תויושר ידי לע םימשוימ היגרנאב תולעייתה יכרצל תויתשת גורדש יכלהמ .הייריעה ינבמב דקוממ לודגה הקלח רשא יסופד יונישו ךוניח לע םג ססבתמ רשא ףיצר ךילהת לש העמטהו ,לוהינו הרקב הכירצמ היגרנאב תולעייתה ךא ,םויה רבכ תובר רואל .תושרה לש יטגרנאה ןסוחה לש הרבגהו ,יתו

	 םהל ףקשלו ,םיבשותל ףקשל ולכות תיתביבסהו תילכלכה תולעייתהה תאו ,םיבשותה תבוטל תונפהל ולכות ךסחייש ףסכה תא .היואר תוסחייתהל הכוז ינוריעה ביצקתה יכ
	 םהל ףקשלו ,םיבשותל ףקשל ולכות תיתביבסהו תילכלכה תולעייתהה תאו ,םיבשותה תבוטל תונפהל ולכות ךסחייש ףסכה תא .היואר תוסחייתהל הכוז ינוריעה ביצקתה יכ
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	 תנשל היגרנאה דרשמ רתאב יתנש הכירצ חוויד ושיגה אל לארשיב תוימוקמה תויושרהממ 
	 ועציב אל ןה :רמולכ . .ןהילהנמו תויושרה תא תרשמ – הנושארבו שארב רשא היגרנא רקס ב למשחה תואצוה תא םצמצל ןתינ 
	 תרואת תויתשת גורדש ידי לע :לשמל( היגרנאב תולעייתה תוינכת תרזעב )רתוי ףאו(
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	 תרואתל תונשוימ בוחר 
	,) עצוממב יללכה יתושרה למשחה ןובשחמ שילשכ ךוסחל ןתינ הנומת :אמגוד 


	Figure
	1:LED 9 280%
	1:LED 9 280%
	רפסמ הנומת 
	 ריצ .בגנב ןוירוג ןב תשרדמב בוחרה תרואת לש )תולוחכ תודומע ; ש"טוקב( םיימויה למשחה תכירצ ינותנ תרואתל תנשוימה הרואתה תפלחה ךלהמב למשחה תכירצ יפקיהב גרודמה יונישה תא תוארל ןתינ .לאמשל ןימימ ןמזה 
	-כמ הנטק למשחה תכירצ .)םודא ץחב ןמוסמ( תינוכסח
	-כל
	 -כ לש ןוכסיח רציימ הכירצה םוצמצ .םויל ש"טוק 
	 תויולעב .הז רתאב בוחר תרואת לע למשחה תכירצ
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	לש ןוכסיח :בושיחה יפ לע 
	 -כל הוושה( בוחר תרואת ביכרב תולעייתה 
	)תושרב למשחה תואצוהמ 
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	 שומיש ידי לע םא ןיבו ,תושרה יביצקת לוצינ ידי לע םא ןיב ,ץראב תוימוקמ תויושרב היגרנאב תולעייתהל תואלפנ תואמגוד תומייק 
	 שומיש ידי לע םא ןיבו ,תושרה יביצקת לוצינ ידי לע םא ןיב ,ץראב תוימוקמ תויושרב היגרנאב תולעייתהל תואלפנ תואמגוד תומייק 

	.תירחסמ הרבח םע הלועפ ףותיש וא ,תיתלשממ הכימת לוצינ ,תילכלכ הרבחב 
	.תירחסמ הרבח םע הלועפ ףותיש וא ,תיתלשממ הכימת לוצינ ,תילכלכ הרבחב 
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	,היגרנא ריתע רזגמ ונה היישעתה רזגמ . יתיישעתה רוטקסה אוה לארשיב היגרנאב תולעייתה לש םיכילהתב ןייטצמש רזגמה רוצייב םיבאשמ יוצימל לעופ וניאש לעפמ .רצומהמ תוסנכה לומ לא רוציי תויולע לש ןזאמ לע ססבתמ ולש חוורה לאיצנטופו ונילע המב" :הלאשה רידת תלאשנ – ןכ לעו ,רתוי םילוזו םימוד םירצומבו ,קושה תוחוכב תורחתהל תלוכיבו רצומה תויחוורב עגופ ?"רתוי םיילכלכ תויהל ידכב ,עיקשהל תואמגוד .המצע תיקסעה תוליעפהמ ידוסי קלח אוה ךוסחל ץירמתה ,הרבחה ילעבל חוור אוה ךסחנש לקש לכ רשאכ 'סמ הנומתב אוצמל ןתינ תולעייתה השועש לדבהה תא השיחממש ןהמ תחא ,ריבכמל תומייק היישעתהמ 
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	םלוא ,הז ךמסמב דומעל ךרוצ ןיא תיקסע הרבחו תימוקמ תושר ןיבש םילדבהה לע ידכב םדקל התורשפאבש תיסחי םיטושפה םיכלהמה תא ריכת תושר לכש בושח .םיירוטלוגרה םיללכהו תובוחה תרגסמב ,םויה רבכ ,תילכלכ לעייתהל 
	םלוא ,הז ךמסמב דומעל ךרוצ ןיא תיקסע הרבחו תימוקמ תושר ןיבש םילדבהה לע ידכב םדקל התורשפאבש תיסחי םיטושפה םיכלהמה תא ריכת תושר לכש בושח .םיירוטלוגרה םיללכהו תובוחה תרגסמב ,םויה רבכ ,תילכלכ לעייתהל 
	םלוא ,הז ךמסמב דומעל ךרוצ ןיא תיקסע הרבחו תימוקמ תושר ןיבש םילדבהה לע ידכב םדקל התורשפאבש תיסחי םיטושפה םיכלהמה תא ריכת תושר לכש בושח .םיירוטלוגרה םיללכהו תובוחה תרגסמב ,םויה רבכ ,תילכלכ לעייתהל 
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	?רקובב רחמ תושעל המ :ס'לכת .חותינ 
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	ב תוימוקמה תויושרה תא תבייחמ היגרנאה דרשמ לש היצלוגרה ירדס רצייל תנמ לע ץוחנה םינותנה סיסב תא קפסמ אוהש םושמ ,תושרה ילהנמ – םכתא שמשיש ןושארה ילכה והז .תולעייתהל .ןיסולכואה םקרמ/היסולכואה לדוגב תומוד תוימוקמ תויושרל סחיב םכלש תושרה תא ןוחבל םכל רשפאיו ,תולעייתהל תויופידע ב "תוקוריה" תויושרהמ תחאכ םכלש תושרה תא םקמל וחילצת רשאכ.הרידא היהת 
	ב תוימוקמה תויושרה תא תבייחמ היגרנאה דרשמ לש היצלוגרה ירדס רצייל תנמ לע ץוחנה םינותנה סיסב תא קפסמ אוהש םושמ ,תושרה ילהנמ – םכתא שמשיש ןושארה ילכה והז .תולעייתהל .ןיסולכואה םקרמ/היסולכואה לדוגב תומוד תוימוקמ תויושרל סחיב םכלש תושרה תא ןוחבל םכל רשפאיו ,תולעייתהל תויופידע ב "תוקוריה" תויושרהמ תחאכ םכלש תושרה תא םקמל וחילצת רשאכ.הרידא היהת 
	יתנש היגרנא תכירצ חווידסיסבה תא תווהל לוכי הז חוויד .
	תויושרל למשח תכירצ ידדמתושרה ביצקתל תועמשמה , 
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	– ונשי םאו ,היגרנאה הנוממ תא ,תושרה תלהנה תא ןמזל אוסמה םרוג ףתתשי השיגפב יכ גואדל שי .םיבאשמה הצממ תלג .ךשמהב טרופיש יפכ ,תויועמשמ הנממ קיפהלו למשח תכירצ תוחוד אורקל תא הבישיל ףרצל הלוכי תויושר לוכשאב תדגואמ רשא תושר * היגרנאה להנמ ירוזאה תויושרה לוכשא לש ץלמומ ףאו( .)השעת ךכ יכ דואמ 
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	למשח לע תושרה תואצוה תא ןוחבל שי השיגפה ךלהמב ברה המליש ףסכ המכ ,ונייהד( תונורחאה םינשה תשולש.)תוש איצוהל ץלמומ למשח תונובשח -ב שומיש ידי לע ,אמגודל ,םיטרופמ ססבתהל אלו , למשחה תרבח לש .ילכלכ תואצוה ח"וד לע קר 
	למשח לע תושרה תואצוה תא ןוחבל שי השיגפה ךלהמב ברה המליש ףסכ המכ ,ונייהד( תונורחאה םינשה תשולש.)תוש איצוהל ץלמומ למשח תונובשח -ב שומיש ידי לע ,אמגודל ,םיטרופמ ססבתהל אלו , למשחה תרבח לש .ילכלכ תואצוה ח"וד לע קר 
	למשח לע תושרה תואצוה תא ןוחבל שי השיגפה ךלהמב ברה המליש ףסכ המכ ,ונייהד( תונורחאה םינשה תשולש.)תוש איצוהל ץלמומ למשח תונובשח -ב שומיש ידי לע ,אמגודל ,םיטרופמ ססבתהל אלו , למשחה תרבח לש .ילכלכ תואצוה ח"וד לע קר 
	םיקסעה ןילקרט
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	קיע תולאשל ןוכנש תוירש:השיגפב לוא 
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	ןובשח והמ תנשה למשחה?תושרה לש י ה ןובשח הבש הנועה יהמב הובגה וניה תושרב למשח?רתוי הכירצה סופד והמ ןוחבל םילכה תא םכל שי םאה יה( ימוובג הכירצה ןהב תועש/ההיעב ,)הכומנרק תכירצ ימיב ב שמתשהל ןתינ ?איש תא גרדשל ץלמומ – ךרוצה תדימבו ,למשחה תרבח לש .למשחה תיינמ תוכרעמ /םירתאה/םינקתמה םהמתכירצ םהב רשא תונובשח שחה?רתויב ההובגה למ למומ-ב דקמתהל ץ
	תימוי סמוע תמוקע תקפהל ךירדמ

	 דע 
	 זוחאה .רתויב םיהובגה םינכרצהמ .רתויב םיהובגה תונובשחה תשמחב וליחתת – אל םא ל ידכב םויה דע ונישע המ,הכירצה יפקיה תא םצמצ תאו ?למשחה תונובשח מ ונדועו( ונמליש םהילע למשחה תונובשחב םאהלש)םימ בגנ רשא םיבויח םנשיקע וא ,תוסנק בויח וםניאש םיב :אמגודל( למשחה תכירצ יפקיהמ םיעבונ 
	ךומנ קפסה םדקמ
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	.ףסכ זובזב לע דיעמ הובג למשח ןובשח לכ אל םידמול וב רשא רפס תיב 
	 תויוליעפל םג שמשמו םידימלת תיסחי טושפ בושיח עצבל ןוכנ ךכ ךרוצל .רורב הז .םידלי ןג רשאמ למשח רתוי ךורציי ברעה תועשב תושרה םעטמ .תיטגרנא תומיצע לש תיטגרנא תומיצע :אמגודל .תיסחי הדיחיל סחיב הכירצ יפקיה לש הדידמ ידי לע תבשוחמ 

	קשי רבכ למשחה ןובשח תא( הנשל דימלתל ש"טו מו ,ונלסה תיבב םידימלת רפסשר רפחה תקלחמב םימו.)ךוני
	קשי רבכ למשחה ןובשח תא( הנשל דימלתל ש"טו מו ,ונלסה תיבב םידימלת רפסשר רפחה תקלחמב םימו.)ךוני
	קשי רבכ למשחה ןובשח תא( הנשל דימלתל ש"טו מו ,ונלסה תיבב םידימלת רפסשר רפחה תקלחמב םימו.)ךוני
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	קמב יונבה חטשה( הנשל ןקתמל ר"מל ש"טושר הנבע םוב/הנונראה יספט לתוקלחמ וא םיסכנה הה)הסדנ
	קמב יונבה חטשה( הנשל ןקתמל ר"מל ש"טושר הנבע םוב/הנונראה יספט לתוקלחמ וא םיסכנה הה)הסדנ
	.2 

	ש"טוק יעה ןיינבב( דבועלהיר )לשמל
	ש"טוק יעה ןיינבב( דבועלהיר )לשמל
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	תושרב הכירצה לע םילוע ףאו ,םיווש רשא רוציי יחפנב תיאטלוו-וטופ היגרנאב למשח רוציי ידי לע 

	 ןיבהל לכונ ."ליחתהל" ןוכנ ןכיה ןיבהל הבוט ךרד םג וז .יתושר רתא וא הנבמ לש היגרנאב תוליעיל דדמ הווהמ תיטגרנא תומיצע .אל תסנכה תיבו רפסה תיב וליאו היגרנאב שומישב םיליעי טרופסה םלואו ס"נתמה ,היריעה ןיינבש לשמל ונממ 
	 ןיבהל לכונ ."ליחתהל" ןוכנ ןכיה ןיבהל הבוט ךרד םג וז .יתושר רתא וא הנבמ לש היגרנאב תוליעיל דדמ הווהמ תיטגרנא תומיצע .אל תסנכה תיבו רפסה תיב וליאו היגרנאב שומישב םיליעי טרופסה םלואו ס"נתמה ,היריעה ןיינבש לשמל ונממ 
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	 ךילהתב בר ןמז ךוסחל תויושע הרקבו ץועיי תורבח .יעוצקמ ץעוי תועצמאב הכירצה יפקיה רוריב ךלהמ תא ךישמהל יאדכו ןתינ ,לוהינ ,הרקבל םייעוצקמ םילכ םנשי וללה םיתורישה תא תוקפסמ רשא תורבחל .תולעייתהל תיקסע תינכתב עייסלו ,תולעייתהה .םינותנה תגצהלו ףוסיאל עגונה עדיה םג םייק תולעייתהה יצעוי/תורבח לש םילכה לסב .הכירצה יסופד לש רוטינו 

	P
	Figure
	Figure
	:ש ?הזה ךירדמה תא אורקל עודמ ,ץעוי םע רשקתהל ךירצ הרקמ לכב ינא םא :ת תאו תושרה ביצקת לע למשחה תכירצ ביכרל שיש הלודגה תילכלכה תועמשמה תא שיגדהל אב ךירדמה ,תישאר 

	תלכשומ הרוצב תולעייתה תינכת ןיכהל תנמ לע ,לעייתהל ןתינ דציכו ןכיה ריכהל בושח ,תינש .ומצמצל תויורשפאה .ץעוי תדובעמ תומאתומ תויפיצ ביצהל ידכו 
	תלכשומ הרוצב תולעייתה תינכת ןיכהל תנמ לע ,לעייתהל ןתינ דציכו ןכיה ריכהל בושח ,תינש .ומצמצל תויורשפאה .ץעוי תדובעמ תומאתומ תויפיצ ביצהל ידכו 

	:למשחה ןובשחל רוזחנ םא – תופטושה תויביצקתה תואצוההמ םירכינ םיזוחא ךסוח תולעייתה לש םוי לכ ,ןכ םא ,רורב .תושרל הנשב םילקש יפלא תורשע הנפי ןובשחהמ םיזוחא םירשע וא הרשע לש ןוכסח איה היגרנאב תולעייתהש !המצע תא הריזחמש העקשה
	:למשחה ןובשחל רוזחנ םא – תופטושה תויביצקתה תואצוההמ םירכינ םיזוחא ךסוח תולעייתה לש םוי לכ ,ןכ םא ,רורב .תושרל הנשב םילקש יפלא תורשע הנפי ןובשחהמ םיזוחא םירשע וא הרשע לש ןוכסח איה היגרנאב תולעייתהש !המצע תא הריזחמש העקשה

	 ןיבנ ,חותינה תא ונעציבש רחאל ןכיה -ב קוסענ ,התע .לעייתהל ונל יאדכדציכ .ונרחבש םירתאב לעייתהל לכונ 
	 ןיבנ ,חותינה תא ונעציבש רחאל ןכיה -ב קוסענ ,התע .לעייתהל ונל יאדכדציכ .ונרחבש םירתאב לעייתהל לכונ 



	:הכ דע םיבלשה לש ישעמ םוכיס 
	:הכ דע םיבלשה לש ישעמ םוכיס 
	:הכ דע םיבלשה לש ישעמ םוכיס 
	:הכ דע םיבלשה לש ישעמ םוכיס 

	אבשח לש הכירצ ינותנ תא ופסיחה תונורצו ,תושרב למשתלבט ו לסקא תא הליכמ רשא .םלוכ 
	אבשח לש הכירצ ינותנ תא ופסיחה תונורצו ,תושרב למשתלבט ו לסקא תא הליכמ רשא .םלוכ 
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	חל )םישמתשמ רפסמ /הנבמ חטש( תיסחי הדיחי ועבקושיץלמומ .תיטגרנא תומיצע ב לכב היגרנא רקס עצבלא לירת .הטמ םיטרופמה םיבלשה יפל וכישמה ,תאז רשפאמ אל ביצקתה םא .תושרה 
	חל )םישמתשמ רפסמ /הנבמ חטש( תיסחי הדיחי ועבקושיץלמומ .תיטגרנא תומיצע ב לכב היגרנא רקס עצבלא לירת .הטמ םיטרופמה םיבלשה יפל וכישמה ,תאז רשפאמ אל ביצקתה םא .תושרה 
	חל )םישמתשמ רפסמ /הנבמ חטש( תיסחי הדיחי ועבקושיץלמומ .תיטגרנא תומיצע ב לכב היגרנא רקס עצבלא לירת .הטמ םיטרופמה םיבלשה יפל וכישמה ,תאז רשפאמ אל ביצקתה םא .תושרה 

	חתה – דרוי רדסב תונובשחה תא ורדסבגה תומיצעהמ וליהו.רתויב )תיסחי הדיחיל ההובג הכירצ( ה 
	חתה – דרוי רדסב תונובשחה תא ורדסבגה תומיצעהמ וליהו.רתויב )תיסחי הדיחיל ההובג הכירצ( ה 

	ה תוביסה המ :ההובג תיטגרנא תומיצע םהב רשא םירתאבאה ?תעדה תא חינמ רשא רבסה שי םאה ?תוירשפאי םםנש ?ללוכ תויתשת גורדיש םיללוכ םניא רשא תונורתפ 
	ה תוביסה המ :ההובג תיטגרנא תומיצע םהב רשא םירתאבאה ?תעדה תא חינמ רשא רבסה שי םאה ?תוירשפאי םםנש ?ללוכ תויתשת גורדיש םיללוכ םניא רשא תונורתפ 

	ה ילעב םירתאל היגרנא רקס ועצב :ךרוצה תדימבתומיצע יתדוקנ היגרנא רקס .)םיהובג למשח תונובשחו( ההובגה ןוכנ םהב םירתאה תא ףדעתל םכל עייסי רקסה עוציב .תושרה ללכל רקס עוציבמ רתוי ריהמו לוז היהי םירתא רפסמל .ןוכסח לומ העקשה לאיצנטופ תססובמ תוטלחה תלבקב עייסיו ,עיקשהל 
	ה ילעב םירתאל היגרנא רקס ועצב :ךרוצה תדימבתומיצע יתדוקנ היגרנא רקס .)םיהובג למשח תונובשחו( ההובגה ןוכנ םהב םירתאה תא ףדעתל םכל עייסי רקסה עוציב .תושרה ללכל רקס עוציבמ רתוי ריהמו לוז היהי םירתא רפסמל .ןוכסח לומ העקשה לאיצנטופ תססובמ תוטלחה תלבקב עייסיו ,עיקשהל 

	ס'לכת | 'ב קרפ 
	7| 3,000,000. . 
	-מ הובג םכלש תושרב יתנשה למשחה ןובשח םא 
	 יפ לע היגרנא רקס עוציבל םיבייוחמ םתאש ןכתיי ,₪ 
	היגרנאה .מ תונקת

	ל תונפל ןתינ – רוריבל
	היגרנאה דרשמב תמייקמ היגרנא ףגא



	ס'לכת | 'ב קרפ 

	תונקתה םוכיס תא אוצמל ןתינ היגרנאה דרשמ רתאב 
	תונקתה םוכיס תא אוצמל ןתינ היגרנאה דרשמ רתאב 
	תונקתה םוכיס תא אוצמל ןתינ היגרנאה דרשמ רתאב 
	תונקתה םוכיס תא אוצמל ןתינ היגרנאה דרשמ רתאב 

	.תולעייתהה ךילהת יבלש לש תיפארג הגוצת תוארל ןתינ הטמ עיפומ רשא רויאב
	.תולעייתהה ךילהת יבלש לש תיפארג הגוצת תוארל ןתינ הטמ עיפומ רשא רויאב

	 םהבש םירתאה יופימו ,הכירצה יסופד לש יללכ חותינ ,םינותנ ףוסיא לש ילוהינו יללכ בלש ונה )לוחכב( ןושארה בלשה
	 םהבש םירתאה יופימו ,הכירצה יסופד לש יללכ חותינ ,םינותנ ףוסיא לש ילוהינו יללכ בלש ונה )לוחכב( ןושארה בלשה

	 ,תושרב םייטנוולרה םימוחתה ילהנמו חטשה ימרוג עויסב ,הזה בלשה תא וליבוי תושרה ילהנמש ץלמומ .דקמתהל ןוכנ סיסב תריציו ,תונווכ תרהצה הווהמש בלש והז .למשחה תרבח םעטמ חוקלה קית להנמב םג עייתסהל ץלמומ – רשפאה תדימבו .תושרב תולעייתהה תוברתל ונייוצש םיבלשב טרופש יפכ( ןושארה בלשב תולעייתהל ורחבנ רשא םירתא רפסמב ליבקמב םייקתמ )קוריב( ינשה בלשה .הלא םינותנ לע ססבתהב תולעייתהל תויורשפא עיצהלו ,רתא לכב הכירצה יסופד תא חתנל ותרטמש ,ינטרפ בלש והז .)הלעמ .תולעייתהה יכילהת לש החלצהל דדמ ווהיו ,םייונישה חותינל ושמשי ךילהתב ןושארה בלשהמ לחה ופסאנ רשא סיסבה ינותנ ץחה( תושרב הכירצה ינותנ לכ רובע
	 ,תושרב םייטנוולרה םימוחתה ילהנמו חטשה ימרוג עויסב ,הזה בלשה תא וליבוי תושרה ילהנמש ץלמומ .דקמתהל ןוכנ סיסב תריציו ,תונווכ תרהצה הווהמש בלש והז .למשחה תרבח םעטמ חוקלה קית להנמב םג עייתסהל ץלמומ – רשפאה תדימבו .תושרב תולעייתהה תוברתל ונייוצש םיבלשב טרופש יפכ( ןושארה בלשב תולעייתהל ורחבנ רשא םירתא רפסמב ליבקמב םייקתמ )קוריב( ינשה בלשה .הלא םינותנ לע ססבתהב תולעייתהל תויורשפא עיצהלו ,רתא לכב הכירצה יסופד תא חתנל ותרטמש ,ינטרפ בלש והז .)הלעמ .תולעייתהה יכילהת לש החלצהל דדמ ווהיו ,םייונישה חותינל ושמשי ךילהתב ןושארה בלשהמ לחה ופסאנ רשא סיסבה ינותנ ץחה( תושרב הכירצה ינותנ לכ רובע

	– למשח תואצוה ינותנ תאצוה םינותנ ףוסיאו תונורחא םינש3תיטגרנא תומיצע בושיחל הכירצה םהב םירתאה רותיא תונובשח תאצוה ,רתויב ההובגה )םירתאהמ10-20%( למשחה ץלמומה תולעייתהה לדומ רותיא םיאצממה ךמס לע ינושאר חותינ – הלהנה תשיגפ תואצוה ינותנ רתאה ילהנמ םע רשק תריצי םינכרצ יופימ ועצביש תנמ לע ימוי הכירצ סופדו ,ינושאר ,ת·ויתנוע ,למשחה תכירצ תניחב ;תיטגרנא תומיצע בושיח םיינטרפ םירקס – ךרוצה תדימב ,הרקב ,שכר ,טקייורפ לוהינ :עוציב ;היגרנא לוהינל תכרעמ תנקתה םינותנ ףוסיאו יללכ ,םינותנ ףוסיא ףודעית ,חותינ ינטרפ ,ינטרפ םושיי הלועפל הנכה 
	,ל"כנמ ,תושר שאר רבזג
	,ל"כנמ ,תושר שאר רבזג


	Figure
	 תקלחמ ,רבזג ,ל"כנמ ,תושר שאר םייטנוולר םימרוג ,ע"פשו תורבזג .'דכו ,תוברת ,ךוניח 'חמ ןוגכ םיפסונ ירוזאה לוכשאב היגרנא להנמ* 
	 תקלחמ ,רבזג ,ל"כנמ ,תושר שאר םייטנוולר םימרוג ,ע"פשו תורבזג .'דכו ,תוברת ,ךוניח 'חמ ןוגכ םיפסונ ירוזאה לוכשאב היגרנא להנמ* 
	 תקלחמ ,רבזג ,ל"כנמ ,תושר שאר םייטנוולר םימרוג ,ע"פשו תורבזג .'דכו ,תוברת ,ךוניח 'חמ ןוגכ םיפסונ ירוזאה לוכשאב היגרנא להנמ* 

	רנאה הנוממ ,תורבזג ,ל"כנמהיג נהמותושרה סד
	רנאה הנוממ ,תורבזג ,ל"כנמהיג נהמותושרה סד

	 ,ל"כנמ .ע"פשו ,רבזג לועפתה תוקלחמ 
	 ,ל"כנמ .ע"פשו ,רבזג לועפתה תוקלחמ 


	Figure
	.םירתאה לש לועפתהו הקזחאה ישנא ,רבזג ,ל"כנמל תונקסמו חוויד רבעוי נוולר םימרוגו.תושרב םייט 
	.םירתאה לש לועפתהו הקזחאה ישנא ,רבזג ,ל"כנמל תונקסמו חוויד רבעוי נוולר םימרוגו.תושרב םייט 
	.םירתאה לש לועפתהו הקזחאה ישנא ,רבזג ,ל"כנמל תונקסמו חוויד רבעוי נוולר םימרוגו.תושרב םייט 


	Figure
	,תינוציח הרבח /תושרה תוקלחמ תושרה לש חוקיפ תחת 
	,תינוציח הרבח /תושרה תוקלחמ תושרה לש חוקיפ תחת 
	,תינוציח הרבח /תושרה תוקלחמ תושרה לש חוקיפ תחת 


	 הרואת יוביכו הקלדהל ,ימונורטסא ןועשוניקתה םרט רשא תויושר .בוחר תרואת לוהינב יתועמשמ ביכרמ הניה היצמוטוא !וניקתַהשמשה רוא תמצועל םאתהב תרואת הגרדוש םרט ןהב תויושרב .ךשמהב יתועמשמ ןוכסחל ליבותו ,םירופס םישדוח ךותב העקשהה תא ריזחתש תיתשת יהוז תרואתל הרואתה תוכרעמ לש גורדיש םתעציב םא .עצוממב ,תושרב למשחה תואצוהמ50%-כ הווהמ איה,LED-ל בוחרה תויתשת גורדש ינפלש ןובשחל סחיב רשא בוחר תרואת לע ןוכסיח65%דע( ישדוחה ןובשחב רכינ רבכ ןוכסיחה–LED .םדקהב תאז עצבל ץלמומ – הז גורדש םתעציב םרט םא .)תושרב למשחה תואצוה ךסמ שילשכ םיווהמ רשא ,הרואתה םיירקיע למשח ינכרצ ,למשחה ןובשח :ךוס
	4 51.) 
	4 51.) 
	!בל ומיש ךא זרכמה לש ןוכנ ןונכת ידומע תא םג תוללוכ בוחרה תרואת תויתשת .וגישתש ןוכסיחה תואצותב יטמרד אוה ןיב תואוושהמ .הלא םיאשונל סחייתהל בייח תויולעה בישחת ןכ לעו ,הראהה תויווזו הרואתה תמצוע תא ,םמצע הרואתה ידכב דיפקהל בושח םהילע רשא םיטרפה אולמ תא הסיכ אל זרכמה ,םיתעל יכ הלוע ,תויושרב ושענש הז גוסמ םיטקיורפ יופימב ףתוש היהי רשא ,)תוצלמה ויבגל םתלביקש( יעוצקמ הרואת ץעוי סייגל ץלמומ ןכל .העקשהל הרומתה אולמ תא חיוורהל תונומתב הרפשל היה ןתינ ךא ,הגרדושש הרואתל תואמגוד .בוחר לכל םיקייודמה םיכרצה יופימו ,תמייקה הרואתה 
	-ו
	ידרשמ . םסרפ ,ןוכישהו יוניבה דרשמ .הז הכירצ םוחת רופישבש תובישחה תא וניבה םינושה הלשממ  םישגד אוצמל ןתינ םיפסונ םיצלמומ אמגודל זרכמב חפסנ( לאימרכ תייריע לש 
	.דל תרואת םושייל ךירדמ
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	4:LED
	רפסמ הנומת 
	 תרואת( השדח הרואת ןונכתל אמגוד 
	רשא ) תובשחתהו ,םאתומ הרואת ףוגב שומיש ;עוציבה תמרב יבטימ וניא הירטמוטופב )רואה רוזיפ תויווז בושיח ,תקייודמ הרואת תמצוע תדידמ( תייגרנאמ תיצחמ טעמכ ,התוחפ הכירצ לעב סנפב שומיש רשפאמ היה םוקמב בוחרה ריק תא ריאהל תנמ לע תלצונמ )רופאב ןמוסמ( הרואתה תא ןיבהל ,חטשה תא תופמל רומא בוט הרואת ץעוי .ךרדה תא ריאהל .העקשהה תא םכרובע לעיילו ,םיכרצה 
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	?שמתשהל ןוכנ רוא הזיאבו המכב
	?שמתשהל ןוכנ רוא הזיאבו המכב
	?שמתשהל ןוכנ רוא הזיאבו המכב
	?שמתשהל ןוכנ רוא הזיאבו המכב
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	 יכרוא .רתוי הנוכנ הרואת חרכהב הניא רתוי תיתמצוע הרואת תוחונינה תשוחת לע ועיפשי רואה תמצועו ,)הרואתה עבצ( לגה !םתואירב לע ףאו ,ירוביצה בחרמב םיבשותה לש

	 לש העפשהה תא ןוחבל שי  .םיחותפה תופרוצמ 
	 לש העפשהה תא ןוחבל שי  .םיחותפה תופרוצמ 
	רוא םוהיזםיחטשלו ,םיבשותה יתבל ותרידחו ,
	ירוביצה בחרמב הרואתל תויחנהו רוא םוהיז תעינמלו ,
	םיחטשב 
	.םיחותפ 



	בוחר תרואת 
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	רפסמ הנומת 
	 לא ,הדיצה הנופ תורונה תחא חינהל ריבס .שיבכה תא ריאהל םוקמב ,םימשה תודובע ךלהמב הארנה לככ זזוה הרואתה ףוג יכ ,הז ןפואב תלעופ הרונמה – תאז םע ךא .תיתשת .ראומ וניא היתחת שיבכהו ,היגרנא תכרוצ 
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	רפסמ הנומת 
	 בוחר תרואת .ינכט יוקילל תפסונ אמגוד אמגוד הווהמ םיירהצה רחא וא םויה תועשב תלעופ רשא לש ןתובישחל הרקב תוכרעמלופיטו רותיאל יתושר הנעמו , הלועפ ךרוצל תקלוד הרונמהש טלחהב ןכתיי .תולקתב :וז איה תיתוהמה הדוקנה ךא ,םייוקיל ןוקיתל .הז גוסמ םירקמ רותיאב ועייסי רוביצ סויגו ,תועדומ תרבגה ןכדעי ינכטה תווצה םגש בושח – תודובע תועצבתמו הדימב .םינכדועמ ויהי דקומהו ,םיחרזאהש ידכ ,תושרה דקומ תא ותוא ומתרו ,םתעציבש גורדשה טקיורפל רוביצה תא ורבח( בוחר תרונמ לש הלועפ( הרונמ לכ* )תולעייתהב תופתתשהל לש קפסהב ,תחא 
	 ךשמל 
	 תלעופ רשא )תועש -כ הלוע ,םויה תועש ךלהמב 
	 ןמזו ,םוי לכל םיפסונ ₪ .יתועמשמ ןפואב רצקתמ הרואתה ףוג לש םייחה 
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	 תכירצ יאיש תריבשל ירקיעה םרוגה ."למשחל שוקיבה יאיש ורבשנ םויה ךלהמב" :טפשמה תא תושדחה יחווידב עומשל ונלגרתה .םולקא תוכרעמב רבוגה שומישה אוה לארשיב למשחה
	 תכירצ יאיש תריבשל ירקיעה םרוגה ."למשחל שוקיבה יאיש ורבשנ םויה ךלהמב" :טפשמה תא תושדחה יחווידב עומשל ונלגרתה .םולקא תוכרעמב רבוגה שומישה אוה לארשיב למשחה
	 תכירצ יאיש תריבשל ירקיעה םרוגה ."למשחל שוקיבה יאיש ורבשנ םויה ךלהמב" :טפשמה תא תושדחה יחווידב עומשל ונלגרתה .םולקא תוכרעמב רבוגה שומישה אוה לארשיב למשחה

	 .םיררקמ ונחנא ץיקב .םיממחמ ונחנא ףרוחב
	 .םיררקמ ונחנא ץיקב .םיממחמ ונחנא ףרוחב

	 .5%
	 למשחב ןוכסחל למשחה תרבח לש תוצלמהה תא וארק  )ףרוחב( םילעמ וא )ץיקב( -כב ןגזמה לש למשחה תכירצ תא הלעמ
	ץיקבלמשחב ןוכסחל תוצלמהו , 
	ףרוחבםידירומ םתאש הלעמ לכ :ורכזו ,


	 םכלצא םיבצמ ויה םאה ?)רק םהל היה יכ( תובכש רפסמב םישובל תדבוע וא דבוע תיארו תושרב ןיינבל ץיקב תסנכנ םאה ?תורצק תוצלוחב ,ףרוחב ,תובישיה רדחב ובשי םיחכונה םהב תושרב
	 םכלצא םיבצמ ויה םאה ?)רק םהל היה יכ( תובכש רפסמב םישובל תדבוע וא דבוע תיארו תושרב ןיינבל ץיקב תסנכנ םאה ?תורצק תוצלוחב ,ףרוחב ,תובישיה רדחב ובשי םיחכונה םהב תושרב

	25
	 -כ( הנותמ הרוטרפמט לע ,ץיקב ,ןגזמב הרוטרפמטה ןוויכ ידי לע :אמגודל 
	 היגרנאב ךוסחל ןתינ ררוואמ לש הלעפהו ,)תולעמ 

	– רמולכ .ןגזמה סחדמ לש הדובע תועש ךסוח – רקיעבו ,רדחב ריוואה תא עינמ ררוואמב שומישהו ,ריוואה תא שביימ ןגזמה .הבר
	– רמולכ .ןגזמה סחדמ לש הדובע תועש ךסוח – רקיעבו ,רדחב ריוואה תא עינמ ררוואמב שומישהו ,ריוואה תא שביימ ןגזמה .הבר
	 .ךראתמ ןגזמה לש וייח ךשמו ,תמצמטצמ למשחה תכירצ

	VRF
	 ןפילחהלו ,תויתשתה תא גרדשל היהי ןוכנו ןכתיי – ןכל .םירידא הכירצ יפקיהב םולקא תוכרעמ תונקתומ םילודג םיניינבבש ןבומכ תייגולונכטב ,אמגודל( םישידח םינגזמ ,רוריק ילדגמ ןוגכ רתוי תוינוכסח תוכרעמב 
	תונורתפ ללש דועו ,םוח תובאשמ ,) לש םירטליפ יוקינ ןוגכ תיסיסב הקזחא תדובע התשענ םאה – קודבנ רקי שכרל םישגינש ינפל ךא .עיצהל םויכ עדוי קושה רשא לש הנקתה איה םולקאה תוכרעמו םינגזמה תפלחהמ תוחפ הלוע רשא תפסונ תורשפא ?םינגזמה הרקבו הטילש תוכרעמרשא , .השדח תיתשת לש תורידאה תויולעה אלל םג יתועמשמ ןוכסח הנרצייתו ,תיתשת גורדישמ הברהב תולוז תוכרעמ ןניה

	 רפסמ .תיסחי תוכומנ תויולעב יתועמשמ ןוכסיחל עיגהל ןתינ תויתשתהו הנבמה לש ימילקא ןויפיאו ,הכירצ תדידמ תועצמאב .תואבה תואקספב ואבוי תוינטרפ תואמגוד 
	 רפסמ .תיסחי תוכומנ תויולעב יתועמשמ ןוכסיחל עיגהל ןתינ תויתשתהו הנבמה לש ימילקא ןויפיאו ,הכירצ תדידמ תועצמאב .תואבה תואקספב ואבוי תוינטרפ תואמגוד 
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	 לש הסנכהו ,ןגזמה לש יוביכ רשפאמ - רקיעב ךא ,ןיינבה יבחרב ריוואה תעונת תא רפשמ תונולח תחיתפ ידי לע ןיינבה רורווא .תאז רשפאמ ריוואה גזמ ןהב תועשב החונ הרוטרפמטב ריווא תאלעהב עייסמ ףא אוהו ,)הנורוקה תפגמ ךלהמב ונדמלש יפכ( האולחת םוצמצו רוביצה לע הרימשב לודג ןורתיי ריוואה רורחסל ליבוי תיבה בא ידי לע ןיינבה רורוואו תונולח תחיתפ לש רודס להונ – הנשה תונוע תיברמב .םידרשמבו ,דומיל תותיכב זוכירה רשוכ היגרנאה תכירצ םוצמצב עייסי שמשה תנירק לש לכשומ לוצינ .ץראה יקלח תיברמב גוזימה תוכרעמ לש הדובעה תועש םוצמצל .)האבה הקספב הלא םיאשונב הבחרה האר( םומיח לעו ,גוזימ לע ,הרואת לע 
	 לש הסנכהו ,ןגזמה לש יוביכ רשפאמ - רקיעב ךא ,ןיינבה יבחרב ריוואה תעונת תא רפשמ תונולח תחיתפ ידי לע ןיינבה רורווא .תאז רשפאמ ריוואה גזמ ןהב תועשב החונ הרוטרפמטב ריווא תאלעהב עייסמ ףא אוהו ,)הנורוקה תפגמ ךלהמב ונדמלש יפכ( האולחת םוצמצו רוביצה לע הרימשב לודג ןורתיי ריוואה רורחסל ליבוי תיבה בא ידי לע ןיינבה רורוואו תונולח תחיתפ לש רודס להונ – הנשה תונוע תיברמב .םידרשמבו ,דומיל תותיכב זוכירה רשוכ היגרנאה תכירצ םוצמצב עייסי שמשה תנירק לש לכשומ לוצינ .ץראה יקלח תיברמב גוזימה תוכרעמ לש הדובעה תועש םוצמצל .)האבה הקספב הלא םיאשונב הבחרה האר( םומיח לעו ,גוזימ לע ,הרואת לע 
	 לש הסנכהו ,ןגזמה לש יוביכ רשפאמ - רקיעב ךא ,ןיינבה יבחרב ריוואה תעונת תא רפשמ תונולח תחיתפ ידי לע ןיינבה רורווא .תאז רשפאמ ריוואה גזמ ןהב תועשב החונ הרוטרפמטב ריווא תאלעהב עייסמ ףא אוהו ,)הנורוקה תפגמ ךלהמב ונדמלש יפכ( האולחת םוצמצו רוביצה לע הרימשב לודג ןורתיי ריוואה רורחסל ליבוי תיבה בא ידי לע ןיינבה רורוואו תונולח תחיתפ לש רודס להונ – הנשה תונוע תיברמב .םידרשמבו ,דומיל תותיכב זוכירה רשוכ היגרנאה תכירצ םוצמצב עייסי שמשה תנירק לש לכשומ לוצינ .ץראה יקלח תיברמב גוזימה תוכרעמ לש הדובעה תועש םוצמצל .)האבה הקספב הלא םיאשונב הבחרה האר( םומיח לעו ,גוזימ לע ,הרואת לע 
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	 רשא תורטמהמ תחא לכל וז הנירק לש יבטימ לוצינב עייסל הלוכי הביבסה לע העיפשמ שמשה תנירק וב ןפואה לש הנבה רציימ רשא באשמל ,ילאיצנטופ דרטמ ןיבש לדבה רציימ רזופמ רוא ןיבל הרישי הנירק ןיב םילדבהה לוצינ .הז ךירדמב תוניוצמ .ןימז עבט באשמ לע תוססבתה ךות ,יתועמשמ ןוכסיח 
	 רשא תורטמהמ תחא לכל וז הנירק לש יבטימ לוצינב עייסל הלוכי הביבסה לע העיפשמ שמשה תנירק וב ןפואה לש הנבה רציימ רשא באשמל ,ילאיצנטופ דרטמ ןיבש לדבה רציימ רזופמ רוא ןיבל הרישי הנירק ןיב םילדבהה לוצינ .הז ךירדמב תוניוצמ .ןימז עבט באשמ לע תוססבתה ךות ,יתועמשמ ןוכסיח 
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	:אמגודל .םהילא הפושח רשא תיתשת לכ תוממחמ תורישי שמש ינרק 
	:אמגודל .םהילא הפושח רשא תיתשת לכ תוממחמ תורישי שמש ינרק 
	:אמגודל .םהילא הפושח רשא תיתשת לכ תוממחמ תורישי שמש ינרק 
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	ימינפה ודיצב ןקתומ םוינימולא סירת/ןוליו רשאכ ךא ,ךכל םיעדומ םניא םיבר ןיעמ רדחב רצונ ,הרישי שמש תנירקל םיפשחנ סירתה יבלשו ,ןולחה לש ."רוטאידר" םוח ץיפמו םמחתמ רשא קדה םוינימולאב תעגופ שמשה תנירק תוליעי תא ןיטקמו ,דחא דצמ יעבט רוא לש הסינכ ענומ ףגומה סירתה .בר 'סמ הנומת( ינש דצמ ןגזמה תלועפ 
	תעיטנ ,תינוציח הללצהב שומיש .) ,דועו ,הללצה וא דודיבל ינוציח יופיח תנקתה ,תוינדאב םיציצע תליתש ,םיצע ו ,גוזימל היגרנאה תכירצ םוצמצב ועייסיו ,וז העפות םוצמצב ועייסי
	ןוכסחל
	 יעבט רואב שומיש ידי לע הרואתל היגרנאב הנומת ,אמגודל( 

	קלח .) רפשמו ,תוארנה תא גרדשמ רשא דקומ ווהי ןלהל ורכזוה רשא תויתשתהמ יוליבל יאנפ תויתשת תריצי ידי לע ןיינבה ישמתשמ לש םייחה תוכיא תא .ץוחב הבישיו ףתושמ 
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	רפסמ הנומת 
	 "רוטאידר"ל סירתה תא תכפוהו ,םיבלשה תא תממחמ ,סירתב תעגופ שמשה תנירק .םוינימולא יושע ימינפ סירת .רדחה ללחל םוח ץיפמ רשא



	 .תינמוטיב העיריב שומיש תמועל ןבל םוטיא עבצב ןיינבה גג תעיבצ
	 .תינמוטיב העיריב שומיש תמועל ןבל םוטיא עבצב ןיינבה גג תעיבצ
	 .תינמוטיב העיריב שומיש תמועל ןבל םוטיא עבצב ןיינבה גג תעיבצ
	 .תינמוטיב העיריב שומיש תמועל ןבל םוטיא עבצב ןיינבה גג תעיבצ

	20C 80% 
	 לכ יא רבוע ןיינב גגגהמ רכינ קלח .םינש המכ ידמ םוטב תוגםיקיקלח הילעו תפז היושע רשא ,העיריה .תינמוטיב העיריב םיפוצמ ץרא מצומ םירפרפאבל תדי לע ןוטי םומיח ידה םוטיא ךרוצל רישא ,תפזה .גגה הקלחב הפושח רשה לע םינבלה םיקיקלחה ןיב( לודגגג וקנ תוארל ןתינכל עיגהל היושעו תממחתמ )תפזה תעירי לש תורוחש תודיד 
	Figure
	דמנה הרוטרפמטל לעמהעיריהמ םוחה .לצב תד ה ןוטבל רבעומשמו גגמשה תעיקש ירחא תובר תועש םוח טולפל ךישמי ןיינבה .ןיינבה תרקתל םית – רמולכ ,שהלעפה שרד לש וזימב םג ריווא גמשה ןהב תועשלאה .ןיינבה תא תממחמ אל רבכ שנרטגה תעיבצ לש הביטעייסל הלוכי ידועיי םוטא ןבל עבצב ג יפס לש יתועמשמ םוצמצבהמ םוחה תנירק תגמ עבצ ינרצי( שמשע לש התחפה לע םיחוודד 
	גב .)םוחה תחיפסבוילע ג המ טלפנה םוחה םוצמצ םייראלוס םילנאפ םינקתומ.םייראלוסה םילנאפה לש תוליעיה תרבגהל יתועמשמ ןפואב עייסי גג 
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	 רפסמ תונומת 
	 רשאכ םוח ץיפמ ילמשח רושכמ ."םיאפר ינכרצ" לש רותיא ךרוצל תימרת המלצמב שומיש :תינמיה הנומתב םנשי םלוצמה רדחב .למשח ךרוצ ןיידע ךא ,)הפורש וא תקתונמ הרונ( רוא ץיפמ וניא רשא הרואת ףוג הארמ םוליצה .לעפומ אוה וכרד רשא םידממ לדג ןולחל דומצב ריאמו לעופ רשא הרואת ףוג הארמ תילאמשה הנומתה .הז גוסמ הרואת יפוג הרשע לעמ הרואת תסנכנ .רדחה תא ריאהל ידכב קיפסמ הקזח 
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	 רפסמ הנומת 
	 םומיח ,)םייזכרמ םינגזמ :אמגודל( רוריק :תוירקיעה למשחה תויתשת יגוס תשולש תא תראתמ רשא המרגאיד לש עוציב ךירצמ ינטרפו אלמ הכירצ בושיחש ןבומכ .הרואתו ,)יזכרמ םומיח תוכרעמ :אמגודל( .היגרנא רקס שיגדהל בושח יביכרמ לש תויסחיה תויולעה תא םיארמ םיציחה .הלוכ הנשה ךרואל םולקאל ןורתפ םיווהמ םינגזמ ,ץראה יקלח תיברמבש


	8
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	 דודיעו ,םילהנ תעיבק ,תושרה ינבמב למשחה ינכרצו םידבועה ברקב תועדומה תרבגה ןוגכ ,הכירצ םוצמצל "םיכר" םיעצמא ,)רוריקלו םומיחל תויוצר תורוטרפמט תעיבקו ,רדחהמ םיאצוישכ ןגזמ/תורוא יוביכ - אמגודל( תינוכסח תוגהנתהל דימתמו יבקע .המ ןמזל תחא רואה תא וא ןגזמה תא תובכל חכשי – רתויב יתפכאה דבועה םג ךא ."ןוכסח תוברת" לש םודיקב םיעייסמ

	 .תיטמוטוא התבשהו ,הרקב ,הכירצ לוהינ תוכרעמב שומיש איה למשחה תכירצ םוצמצל םויכ רתויב תוליעיה םיכרדה תחא תוגירח לע חווידו תמא ןמזב הכירצ בושמ תוקפסמ רשא בושחימ תוכרעמ ,חפנ-יאלג יססובמ למשח יתבשמב ,םירמייטב שומיש תוכרעמבו ,תימאניד תינוציח הללצהב שומיש .למשחה תכירצב יתועמשמ ןוכסח רצייל םילוכי ,םימכח םיילטיגיד םיקספמו ,הכירצ םינגזמ לש הדובעה תועש רפסמ לש יתועמשמ םוצמצב עייסל יושע ,םיסירתו תונולח לש הריגס/החיתפלו רורוויאל תוילמשח םלתשמ םהב םירתא לע עיבצהל ףאו ,תינוציק הכירצ ידקומ לש יוהיז רשפאמ הרקב תוכרעמ ידי לע םינותנה לוהינ .הרואתו .תויתשת גורדישו שכר ידי לע תולעייתהה תא ססבל
	 .תיטמוטוא התבשהו ,הרקב ,הכירצ לוהינ תוכרעמב שומיש איה למשחה תכירצ םוצמצל םויכ רתויב תוליעיה םיכרדה תחא תוגירח לע חווידו תמא ןמזב הכירצ בושמ תוקפסמ רשא בושחימ תוכרעמ ,חפנ-יאלג יססובמ למשח יתבשמב ,םירמייטב שומיש תוכרעמבו ,תימאניד תינוציח הללצהב שומיש .למשחה תכירצב יתועמשמ ןוכסח רצייל םילוכי ,םימכח םיילטיגיד םיקספמו ,הכירצ םינגזמ לש הדובעה תועש רפסמ לש יתועמשמ םוצמצב עייסל יושע ,םיסירתו תונולח לש הריגס/החיתפלו רורוויאל תוילמשח םלתשמ םהב םירתא לע עיבצהל ףאו ,תינוציק הכירצ ידקומ לש יוהיז רשפאמ הרקב תוכרעמ ידי לע םינותנה לוהינ .הרואתו .תויתשת גורדישו שכר ידי לע תולעייתהה תא ססבל

	 טלפ לבקל תורשפאה .םייתועמשמו ,םייתוכיא ,םיאלמ םינותנ לבקל תוטלחהה ילבקמל תורשפאמ הכירצ תרקבו לוהינ תוכרעמ ךרד תוילמשח תוכרעמ לע טולשל ףאו ,תמלשמ תושרה םהילע למשחה ינוממ דחא לכמ ירלולסה רישכמל וא בשחמל ילטיגיד .ילמשח דודל תבש ןועש :תפסונ אמגוד .תמא ןמזב ןנוקיתו ,תולקת לש יוהיז םכל רשפאל הלוכי ,תשר-ירבוחמ םיילטיגיד םיקספמ םימח םימ םיצוחנ הזה ןמזה לכ ךרואל םאה .עובשב םימי השימח ףאו השיש אלמ ןפואב םיליעפ תימוקמה תושרה יניינב תיברמ קשמ לוהינו הרקב תורשפאמ תוילטיגידו תושדח הרקב תוכרעמב שומיש .בצמה ךכ אלש חינהל ריבס ךא .ןכש ןכתיי ?םיזרבב ,לועפל םיכירצ דימת אל רשא למשח ירישכמ לש תובר הדובע תועש 
	 טלפ לבקל תורשפאה .םייתועמשמו ,םייתוכיא ,םיאלמ םינותנ לבקל תוטלחהה ילבקמל תורשפאמ הכירצ תרקבו לוהינ תוכרעמ ךרד תוילמשח תוכרעמ לע טולשל ףאו ,תמלשמ תושרה םהילע למשחה ינוממ דחא לכמ ירלולסה רישכמל וא בשחמל ילטיגיד .ילמשח דודל תבש ןועש :תפסונ אמגוד .תמא ןמזב ןנוקיתו ,תולקת לש יוהיז םכל רשפאל הלוכי ,תשר-ירבוחמ םיילטיגיד םיקספמ םימח םימ םיצוחנ הזה ןמזה לכ ךרואל םאה .עובשב םימי השימח ףאו השיש אלמ ןפואב םיליעפ תימוקמה תושרה יניינב תיברמ קשמ לוהינו הרקב תורשפאמ תוילטיגידו תושדח הרקב תוכרעמב שומיש .בצמה ךכ אלש חינהל ריבס ךא .ןכש ןכתיי ?םיזרבב ,לועפל םיכירצ דימת אל רשא למשח ירישכמ לש תובר הדובע תועש 
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	 ,)תולטובמ יתלב תויומכב םידרשמ יניינבב םייוצמ רשא( בשחמ יכסמו םיבשחמ ,םיילמשח םידוד ,םילכ יחידמ ,םימ ירב ,םיררקמ ,תוינוגריא םיבשחמ תותשרו םירטואר ,עובק ןפואב עקשב םיראשנ רשא םיירלולס םירישכמו םיבשחמ ינעטמ ,תונורדסמ תרואת ו,דוע םיכרוצ למשח הרוצב טעמכ ,תדמתמ םג תועשב ןהבש הנבמה וניא ליעפ קקושו .םייח גוריד יטגרנא לש םירישכמ ולא עיפשי תדידמ עצבל ןתינ .םהלש תרבטצמה הכירצה לע "סיסב תכירצ" הנושאר םעפ :םיימעפ למשחה הנומ תאירק ידי לע ןיינבה לש תומכל הבוט היצקידניא םכל ןתית וז הקידב .ןיינבל םיעיגמ םידבועה םרטב ,ירחאש רקובב – היינשה םעפבו ,הדובעה םוי ףוסב .םכלש "םיאפרה ינכרצ" 
	 ,)תולטובמ יתלב תויומכב םידרשמ יניינבב םייוצמ רשא( בשחמ יכסמו םיבשחמ ,םיילמשח םידוד ,םילכ יחידמ ,םימ ירב ,םיררקמ ,תוינוגריא םיבשחמ תותשרו םירטואר ,עובק ןפואב עקשב םיראשנ רשא םיירלולס םירישכמו םיבשחמ ינעטמ ,תונורדסמ תרואת ו,דוע םיכרוצ למשח הרוצב טעמכ ,תדמתמ םג תועשב ןהבש הנבמה וניא ליעפ קקושו .םייח גוריד יטגרנא לש םירישכמ ולא עיפשי תדידמ עצבל ןתינ .םהלש תרבטצמה הכירצה לע "סיסב תכירצ" הנושאר םעפ :םיימעפ למשחה הנומ תאירק ידי לע ןיינבה לש תומכל הבוט היצקידניא םכל ןתית וז הקידב .ןיינבל םיעיגמ םידבועה םרטב ,ירחאש רקובב – היינשה םעפבו ,הדובעה םוי ףוסב .םכלש "םיאפרה ינכרצ" 
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	קלחכו ,שכרה זרכמ דמעמב .ינוכסחו ןוכנ היגרנא לוהינל תונוש תויורשפא שי שידח ילמשח רישכמ לכל טעמכ תאו ,היגרנאה ןוכסחו לוהינ תויורשפא תא ,יטגרנאה גורידה תא קודבל ץלמומ םכרובע ןוכנה רושכימה תריחבמ ."התבשה תועש" ללוכ ,תצלמומה הלעפהה תינכת 
	-ה םורופ

	.תמייקמו תיתביבס תולהנתהל 
	רפשכר יזרכמ לוהינל תוינטרפ תוצלמה םס 
	םיצעוי יזרכמו 
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	לש רזחהה ינמז תא ףקשל לוכי קפסה ססובמ הכירצ בישחתו ,ץוחנהמ ההובג למשח תכירצל םורגל תויושע תונשי תויתשת רפסמ הנומתב תוארל ןתינ אמגוד .תושדח תויתשת 
	 'סמ הנומת( למשח ךרוצ טנסרואולפ תורונ יתש ובו ,"תיסחי ןטק" הרואת ףוג םג 
	תואיצי תגצהל םישמשמ רשא הרואת יפוג .) םיקלוד ,הנומתבש הרואתה ףוג תמגוד ,םורח 
	יפוג רפסמ שי ירוביצ ןיינב לכב .הנשב םילקש תואמב למשח םיכרוצ ןכ לעו , .שכרב העקשהה תא ריזחתו םינש ךרואל ,בר ףסכ ךוסחת ,דל תרואת תססובמ ,השידח םוריח תרואת .ולאכ הרואת
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	 רפסמ הנומת 
	: תכירצב התוחפ תוליעי תלעב ,תנשוימ ןומיס תרואת .היגרנא 

	ןמדניל באוי :םוליצ 
	ןמדניל באוי :םוליצ 

	םיאפר ינכרצ 

	השדח היינב 
	Figure

	השדח היינב
	השדח היינב
	השדח היינב
	השדח היינב

	 ינג ,רפס יתב .ליעיו ,ריהמ ,דימתמ חותיפ ךירצמ תוימוקמה תויושרב ןיסולכואה לודיג בצק ,המאתהבו ,לארשיב חותיפה בצק הקוריה היינבה ינקת .םירחא םימרוגו הלשממה ידי לע םבורב םינמוממ ,דועו ,םידלי  לארשיב םיירוביצ לש יטגרנא גוריד לע חוויד( ליעי ןפואב רוקו םוח םירמשמ אל רשא םיניינב לש היינבו ןונכת עצבל םירשפאמ – לע השעיי ןיינב םיננכותמ םניא רשא םישדח םינבמ תונבלו ןנכתל תולקב ןתינ ,ךכ םא .)אשונל ידועיי ןחוב תנמזהו ,םיספט יולימ רחאל ,ןלבקה ידי .תיבטימ הרוצב .תילכלכ תלעות תרציימ – תמדקתמו הקורי היינב .דבלב תיתביבס הייגוסב רבודמ ןיא ךא םידבועו םידימלת 
	 ינג ,רפס יתב .ליעיו ,ריהמ ,דימתמ חותיפ ךירצמ תוימוקמה תויושרב ןיסולכואה לודיג בצק ,המאתהבו ,לארשיב חותיפה בצק הקוריה היינבה ינקת .םירחא םימרוגו הלשממה ידי לע םבורב םינמוממ ,דועו ,םידלי  לארשיב םיירוביצ לש יטגרנא גוריד לע חוויד( ליעי ןפואב רוקו םוח םירמשמ אל רשא םיניינב לש היינבו ןונכת עצבל םירשפאמ – לע השעיי ןיינב םיננכותמ םניא רשא םישדח םינבמ תונבלו ןנכתל תולקב ןתינ ,ךכ םא .)אשונל ידועיי ןחוב תנמזהו ,םיספט יולימ רחאל ,ןלבקה ידי .תיבטימ הרוצב .תילכלכ תלעות תרציימ – תמדקתמו הקורי היינב .דבלב תיתביבס הייגוסב רבודמ ןיא ךא םידבועו םידימלת 
	םיניינב לש יטגרנאה גורידהו
	הקוריה היינבה ןקת יפל םינבנ רשא םיניינבב רתוי םיהובג םיגשיהל םיעיגמ.םתחוורבו םתואירבב היילעל ףסונב , 



	Figure
	15 
	15 
	ןתינ ,קימעמ רקחמ עוציבו ,םינקתב ןויעל רושקה לכב ץמאמו ןמז ךוסחל ידכבו ,שדחמ אשונה תא דומלל םוקמב ל תונפל
	-ה םורופ לש תוינידמה ץבוק

	.היינבו ןונכתל עגונב 

	אשונב תרדוסמ הניקת ורידגה םינקתה ןוכמו ,היגרנאה דרשמ  .ךוניח תודסומו רוביצ תודסומל םירוגמ ינבמ ןיב םינתשמ םינבמב היגרנאב
	אשונב תרדוסמ הניקת ורידגה םינקתה ןוכמו ,היגרנאה דרשמ  .ךוניח תודסומו רוביצ תודסומל םירוגמ ינבמ ןיב םינתשמ םינבמב היגרנאב
	םינבמב תמייקמ היגרנאתוליעי לש אשונל םייטנוולרה הבוחה ינקת .
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	 :ןיינבב היגרנאה תכירצ לע ועיפשי רשא םיירקיעה םימרוגה תעבראל סחייתמ םיניינבב היגרנא
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	 ,)דודיבו םוטיא( ןיינבה תפטעמ

	 ,)םומיח-גוזימ( םולקא תוכרעמ 
	 ,)םומיח-גוזימ( םולקא תוכרעמ 
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	 .)דועו ,םיבשחמ ,תוילעמ ,םימ םומיח( תוינאכמ-ורטקלא תוכרעמ ןובשחל שדח ןיינב לש תוידיתעה תורבטצמה תויולעה תא ןוחבלו לוקשל היהי ןוכנ ,שדח רוביצ ןיינב לש המקה רשאל םכאובב דויצ לש השיכר לע הדפקה ,םידדובמ םירמוחב שומיש ,םילקא רמשמ ןונכת :הלא תופטוש תויולע םצמצל ףואשלו ,תושרה תרואת תויתשת לש ןונכת ,הנבמה לש ותלועפ יפואלו ולדוגל םאתהב םולקאה תוכרעמ לש קיודמ ןונכת ,היגרנאב ינוכסח ילמשח .וז הניחבל סיסבה תא וקפסי ,דועו ,ץוחו םינפ תויולע היגרנא תרמשמ היינב תולוז ףא תויהל תויושע ןה ,ןוכנ ןונכת םעו ,הקורי היינב לש תויולעמ תוהובג תויהל תורומא אל ."קורי" וניאש הנבממ 
	 .)דועו ,םיבשחמ ,תוילעמ ,םימ םומיח( תוינאכמ-ורטקלא תוכרעמ ןובשחל שדח ןיינב לש תוידיתעה תורבטצמה תויולעה תא ןוחבלו לוקשל היהי ןוכנ ,שדח רוביצ ןיינב לש המקה רשאל םכאובב דויצ לש השיכר לע הדפקה ,םידדובמ םירמוחב שומיש ,םילקא רמשמ ןונכת :הלא תופטוש תויולע םצמצל ףואשלו ,תושרה תרואת תויתשת לש ןונכת ,הנבמה לש ותלועפ יפואלו ולדוגל םאתהב םולקאה תוכרעמ לש קיודמ ןונכת ,היגרנאב ינוכסח ילמשח .וז הניחבל סיסבה תא וקפסי ,דועו ,ץוחו םינפ תויולע היגרנא תרמשמ היינב תולוז ףא תויהל תויושע ןה ,ןוכנ ןונכת םעו ,הקורי היינב לש תויולעמ תוהובג תויהל תורומא אל ."קורי" וניאש הנבממ 
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	 תפדוע תולע( המקההו ןונכתה יבלשב רתוי תולעל היופצ )אבה דומעה האר – אשונה לע הבחרהל( לש 
	 תפדוע תולע( המקההו ןונכתה יבלשב רתוי תולעל היופצ )אבה דומעה האר – אשונה לע הבחרהל( לש 
	היגרנא תספואמ היינב


	 תויתשתה תולע תא סינכהל ןתינ .המכ יפ תמלתשמ היינב יהוז – ךוראה חווטב ךא ,)תיטרדנטס היינב תולעמ םיזוחא ןונכת םשל שרפהה ןומימל תויורשפא אוצמל וא ,היינבה תינכתמ קלחכ ןיינבה גג לע םייראלוס םילנאפ תבצה לש בישחתל :אמגודל .תוקורי תויתשת לש המקהו 
	הרדחב היגרנא ספואמ םידלי ןג

	 תעל תעמ קינעמ הביבסה תנגהל דרשמה  לע הדפקה ךות םינבנ רשא רוביצ ינבמו רפס יתב לש .הלא היינב תונורקע 
	היינבו ןונכת לש ןומימב עויס


	:ףסונ עדימל םירושיקו ,לארשיב הקוריה היינבה םוחתל םייטנוולר םינקת 
	:ףסונ עדימל םירושיקו ,לארשיב הקוריה היינבה םוחתל םייטנוולר םינקת 

	תורעה
	תורעה
	תורעה
	הניקת םוחת
	ןקת רפסמ 

	TR
	םיניינב לש ימרת דודיב
	1045 
	1045 


	TR
	םיניינבב היגרנא
	5280 
	5280 


	םינקתה ןוכמב ודעתוהש םיטקייורפ תמישרל
	םינקתה ןוכמב ודעתוהש םיטקייורפ תמישרל
	םינקתה ןוכמב ודעתוהש םיטקייורפ תמישרל

	( אמייק תב היינב1-5 )םיבכוכ
	5281 
	5281 


	גורידה תעיבקל תושרומ תודבעמ לש המישרל
	גורידה תעיבקל תושרומ תודבעמ לש המישרל
	גורידה תעיבקל תושרומ תודבעמ לש המישרל

	םיניינב לש יטגרנא גוריד
	5282 
	5282 




	Figure

	היגרנא סופיא
	היגרנא סופיא
	היגרנא סופיא
	היגרנא סופיא

	 תורשפאה תא ןלהל גיצנ ,למשחה תואצוה םוצמצל םיאיבמש תושרה ינקתמב תולעייתהה יכרד תא ונרקסש רחאלו ,ףוסבל ."יטגרנא סופיא" לש בצמל עיגהל היגרנא רוצייל תויתשת תפסותב תושרה ינקתמב תולעייתה בוליש ידי-לע השעיי הז גשיה לש םוחתה תא ביצה היגרנאה דרשמ .היגרנא תריגאו ,ימוקמ ןפואב תשדחתמ  םינשל יזכרמ דעיכ יביצקתב ןכו םינפה דרשמ ידי לע םיצקומה םיפטושה חותיפה יביצקתב שמתשהל ןתינ ,ףסונב .םיביצקת ךכל הצקמו ,תובורקה .תונוש הלשממ תוטלחה תרגסמב חותיפ
	 תורשפאה תא ןלהל גיצנ ,למשחה תואצוה םוצמצל םיאיבמש תושרה ינקתמב תולעייתהה יכרד תא ונרקסש רחאלו ,ףוסבל ."יטגרנא סופיא" לש בצמל עיגהל היגרנא רוצייל תויתשת תפסותב תושרה ינקתמב תולעייתה בוליש ידי-לע השעיי הז גשיה לש םוחתה תא ביצה היגרנאה דרשמ .היגרנא תריגאו ,ימוקמ ןפואב תשדחתמ  םינשל יזכרמ דעיכ יביצקתב ןכו םינפה דרשמ ידי לע םיצקומה םיפטושה חותיפה יביצקתב שמתשהל ןתינ ,ףסונב .םיביצקת ךכל הצקמו ,תובורקה .תונוש הלשממ תוטלחה תרגסמב חותיפ
	"היגרנא תוספואמ תויושר"


	13
	 'סמ הנומת( "סופיאה שלושמ" .ימוקמה רוצייה ךסל הווש הנבמ וא רתאב הכירצה ךס וב רשא בצמ ונה היגרנא סופיא לש בצמ 
	תעייסמ ךכבו ,הכירצה ביכר תא תמצמצמ היגרנאב תולעייתה .םיימוקמה הריגאהו רוצייה ךסו ,תימוקמה הכירצה ךסמ בכרומ ) .יטגרנא סופיא לש דעיה תגשהב תואצוה לומ תוסנכה יפל וא ,)היגרנאה דרשמ ידי לע רדגוהש יפכ ,ש"טוקב( למשח לש הכירצ/רוציי יפל היגרנא סופיא בשחל ןתינ תויריע תא אוצמל ןתינ היגרנא סופיאל וברקתה רשא תויושרה ןיב .)ח"שב ,למשחה ןובשח סופיא – רמולכ( תוילכלכ ,)תושרה לש למשחה ןובשח תא ספאמ טעמכ רשא ףקיהב םיאטלוו-וטופ םילנאפמ למשח רוציי ידי לע(  תועצמאב( .דועו ,תושרה לש למשחה ןובשח תא וספיא רשא )"גניסיל" לדומ 
	לילגה ףונ 
	הילו'גל'גו


	תולעייתה הכירצ הריגא תימוקמ רוציי יראלוס םוצמצ תויולע תואצוה למשח תוסנכה יראלוס תוסנכה ז"ועת 
	13:
	רפסמ הנומת 
	 רשקהו ,סופיאה שלושמ )"הארמה תנומת"( שי היגרנאב תולעייתה לכל .ילכלכ סופיאל היגרנא סופיא ןיב תרשפאמ היגרנא תריגאו ,תושרל הסנכה רציימ תיראלוס היגרנא רוציי .ילכלכ ןוכסחל ליבומ הכירצ םוצמצ .תוילכלכ תוכלשה תכרעממ למשחה תא רוכמלו ,םילוז למשח יפירעת לש תועשב למשח רוגאל ידכב )תוכז ףדוע יפירעת( ז"ועת יפירעת לש לוצינ ירזחה תא וכותב ללוכ אלו ,ףטושה ןובשחל סחייתמ סופיאה שלושמש ןבומכ .הובג )ףירעתהו( שוקיבה ןהב תועשב הריגאה רוציל םכאובב ןובשחב חקליהל םיבייח העקשהה לש רזחהה יזוחאו ,רזחהה ינמז בישחת .םינושארה עוציבה יבלשב העקשהה .היגרנאב סופיאל תיגטרטסא תינכת

	 אוה היגרנא תריגאב ירקיעה ןורתייה יכ רוכזל בושח .ימוקמ שומישב .דבלב תאז אל ךא .תושרה לש יטגרנאה ןסוחל םרות רבדה ףירעתש םושמ( תשרל רכמנ רשא ימוקמ רוצייב ש"טוקמ רתוי יחוור )היגרנאב תולעייתהל תודוה( "ךרצנ אל"ש ש"טוקש םשכ הרגאנש היגרנאה תא ךורצל םלתשמ - תילכלכ הניחבמ םג .הריגא יבגל םג ךכ ,)ש"טוק לכ רכמנ ובש ריחמהמ הובג הכירצה .תשרל םיפדועה תא רוכמלו ,)"הנומה ירוחאמ שומיש"( ימוקמ שומישל 
	 אוה היגרנא תריגאב ירקיעה ןורתייה יכ רוכזל בושח .ימוקמ שומישב .דבלב תאז אל ךא .תושרה לש יטגרנאה ןסוחל םרות רבדה ףירעתש םושמ( תשרל רכמנ רשא ימוקמ רוצייב ש"טוקמ רתוי יחוור )היגרנאב תולעייתהל תודוה( "ךרצנ אל"ש ש"טוקש םשכ הרגאנש היגרנאה תא ךורצל םלתשמ - תילכלכ הניחבמ םג .הריגא יבגל םג ךכ ,)ש"טוק לכ רכמנ ובש ריחמהמ הובג הכירצה .תשרל םיפדועה תא רוכמלו ,)"הנומה ירוחאמ שומיש"( ימוקמ שומישל 

	יטגרנא סופיא 

	םיקניל 

	םיקניל 
	םיקניל 
	םיקניל 
	םיקניל 


	Figure
	Figure
	15. 
	15. 
	-ה םורופ לשו ימוקמה ןוטלשה זכרמ לש
	תוימוקמ תויושרל היגרנאה םורופ 


	. 
	ךרד םייטנוולר תורשכהו םיסרוק 
	הקורי היינבל תילארשיה הצעומה


	 – היגרנא ירקוס תמישרו ,תוימוקמה תויושרל ועייסי רשא לסקא יצבקו ,עדימ ליכמ הז רתא .ךילהתה יבלש לכב םכל 
	 – היגרנא ירקוס תמישרו ,תוימוקמה תויושרל ועייסי רשא לסקא יצבקו ,עדימ ליכמ הז רתא .ךילהתה יבלש לכב םכל 
	 – היגרנא ירקוס תמישרו ,תוימוקמה תויושרל ועייסי רשא לסקא יצבקו ,עדימ ליכמ הז רתא .ךילהתה יבלש לכב םכל 
	היגרנאה דרשמ תויחנה



	ליכמ רשא רגאמ ."וקסא" תורבחו ,היגרנאב תולעייתה יתורש תוקפסמ רשא 
	ליכמ רשא רגאמ ."וקסא" תורבחו ,היגרנאב תולעייתה יתורש תוקפסמ רשא 
	תורבח תמישר 


	" תיתביבס תילכלכ תולעייתהל ךירדמה
	" תיתביבס תילכלכ תולעייתהל ךירדמה
	הביבס גת.הביבסה תנגהל דרשמהו ימוקמה ןוטלשה זכרמ לש " 


	2050. 
	2050. 
	הבו היגרנאה .מ לש תיגטרטסאה תינכתה
	 היגרנאה קשמל םידעיה 



	.) 
	לש הלועפ יכרדל ךירדמה  ליכמ רצוקמ יופימ ספוטתוכרעמ לע עדימ ףוסיאל יטקרפו ליעי , ( היגרנא תוכרוצ
	לארשיל למשחה תרבח
	חפסנ 

	2
	( תוירקיע היגרנא תוכרוצ תוכרעמ לע עדימ ףוסיאל רזע ספוטו ,)
	חפסנ 

	3

	ב רשא םיפסונ םימרוגו ,עוצקמ ילעב ,םיצעוי לש רגאמ אוצמל ןתינ הקורי לארשיל הצעומה לש 
	ב רשא םיפסונ םימרוגו ,עוצקמ ילעב ,םיצעוי לש רגאמ אוצמל ןתינ הקורי לארשיל הצעומה לש 
	עוצקמה ילעב גולטק


	ונשי גולטקה רתאב .דועו ,תויתשת גורדשל ,הקורי היינבל יעוצקמו קייודמ זרכמ תביתכב עייסל םילוכי
	ונשי גולטקה רתאב .דועו ,תויתשת גורדשל ,הקורי היינבל יעוצקמו קייודמ זרכמ תביתכב עייסל םילוכי
	 רשא רוזא 
	היגרנאב תולעייתהל שדקומ.היגרנאב ןוכסחל תושידח תוטישו ,תויגולונכט ,םיצעוי רתאל ןתינ וכרד , 



	Figure
	15 
	15 
	-ה םורופ לש
	הקוריה היינבה תוינידמ 




	 ןומימ תויורשפא 
	 ןומימ תויורשפא 
	 ןומימ תויורשפא 
	 ןומימ תויורשפא 


	Figure
	:לש םירגאמב אוצמל ןתינ םייטנוולר םיארוק תולוק ירגאמ 
	:לש םירגאמב אוצמל ןתינ םייטנוולר םיארוק תולוק ירגאמ 
	:לש םירגאמב אוצמל ןתינ םייטנוולר םיארוק תולוק ירגאמ 

	, 
	ימוקמה ןוטלשה זכרמ
	ימוקמה ןוטלשה זכרמ
	ימוקמה ןוטלשה זכרמ


	לש , לש , לש םיקנעמ , הכימת , לש .דועו , 
	לש , לש , לש םיקנעמ , הכימת , לש .דועו , 
	םינפה דרשמ
	היגרנאה דרשמ
	הביבסה תנגהל דרשמה
	יפוריאה דוחיאה
	תונשדחה תושר
	היגרנאה .שמ לש תואוולהל ןרקה רתא 



	םינפה .מ לש חותיפ יקנעמ ל"כשמ יזרכמ סיפה לעפמ 
	םינפה .מ לש חותיפ יקנעמ ל"כשמ יזרכמ סיפה לעפמ 

	םויכ ןומימ תויורשפא 

	תודות 
	Figure


	תודות 
	תודות 
	תודות 
	תודות 


	"םישרפמה ירוחאמ חורה" 
	"םישרפמה ירוחאמ חורה" 
	"םישרפמה ירוחאמ חורה" 
	"םישרפמה ירוחאמ חורה" 

	הביתכ זכיר רשא םינפה דרשמ ,חותיפה להנמב תילכלכ חותיפ ריכב ףגאב קשממ תימע ,ןמדניל באוי ר"ד ידי לע בתכנו חסונ ךירדמה .םוסרפל ותוא ךרעו ,ףיצר ךמסמ ידכל עדיהו םירמוחה תא םוזיי ,רב תידא לשו ,םינפה דרשמ ,חותיפה להנמב ילכלכ חותיפל ריכב ףגא להנמ ,ץיבוקשרה ןדיע לש םנוזח ירפ אוה הז ךירדמ .חותיפה להנמ תלהנמ 
	הביתכ זכיר רשא םינפה דרשמ ,חותיפה להנמב תילכלכ חותיפ ריכב ףגאב קשממ תימע ,ןמדניל באוי ר"ד ידי לע בתכנו חסונ ךירדמה .םוסרפל ותוא ךרעו ,ףיצר ךמסמ ידכל עדיהו םירמוחה תא םוזיי ,רב תידא לשו ,םינפה דרשמ ,חותיפה להנמב ילכלכ חותיפל ריכב ףגא להנמ ,ץיבוקשרה ןדיע לש םנוזח ירפ אוה הז ךירדמ .חותיפה להנמ תלהנמ 


	תיפארג הכירעו בוציע 
	תיפארג הכירעו בוציע 
	תיפארג הכירעו בוציע 
	תיפארג הכירעו בוציע 

	.םינפה דרשמ ,עדימו תוילטיגיד תויגולונכט ריכב ףגא ,בבוח ריאי 
	.םינפה דרשמ ,עדימו תוילטיגיד תויגולונכט ריכב ףגא ,בבוח ריאי 

	:הברה ונתדות ךכ לעו ,םכינפלש ךמסמה ידכל הז ךירדמ לש קוידהו דודיח ,חוסינ ,יעוצקמ ץועייב ועייס םיבר םיפתוש )ב"א-ה רדס פ"ע הטמ םירדוסמ( 
	:הברה ונתדות ךכ לעו ,םכינפלש ךמסמה ידכל הז ךירדמ לש קוידהו דודיח ,חוסינ ,יעוצקמ ץועייב ועייס םיבר םיפתוש )ב"א-ה רדס פ"ע הטמ םירדוסמ( 

	T&EC, 15. 
	,קי'צבב לאירוא 'רדא .היגרנאה דרשמ ,תמייקמ היגרנא 'א ףגא להנמ ,לפוט דעלא הברע 
	.תליא תייריעו ,יריאמה ןח .יחרזמ בגנ תויושר לוכשא ,תונשדחו היצטיגיד ףגא להנמ ,טרדלוג לט ר"ד .מ"שמב ,)תויושרב היגרנא רומיש תוינידמ( ב"אשמ תוינכות תלהנמ ,ויתס לבוי .יברעמ בגנ תויושר לוכשא ,יגטרטסא ןונכתו ילכלכ חותיפ ףגא להנמ ,םוחנ ןב הרעי .תומייקל לשה זכרמ ,תושדחתממ תויגרנא םוחת תזכר ,ואדנל חתפי יברעמ לילג תויושר לוכשא ,תויתשתו ןונכת תקלחמ להנמ ,םולש רואיל .יברעמ בגנ תויושר לוכשאב היגרנאה להנמ ,ירטברק היאמ -ה םורופ ,ןונכתו םילקא ,הביבס תקלחמ תלהנמ
	,יתפרצ לכימ ר"ד .תיתביבס תצעויו ,קשממ תרגוב ,יבגנ תירונ .םינפה דרשמ ,חותיפה להנמ ,םיטקייורפ םוחת תלהנמ ,לאה רד ןאו םעונ ר"ד .ןדימב הרבחה ןעדמו ,קשממ רגוב ,הליש דדוע .םינפה דרשמ ,חותיפה להנמ ,ילכלכ חותיפ םוחת להנמ ,ןרק רפוע .מ"עב "היגרנאו עדי ןרק" תרבח ,יקסעה חותיפה להנמ ,ויעש רנטייה תיריע .היגרנאה דרשמ ,ךוניחו םוסרפ ,הרבסה םוחת תלהנמ ,ףלוו ינור .היגרנאה דרשמ ,ימוקמה ןוטלשב היגרנא םוחת תלהנמ ,הדידפ יעור ד"וע .וקטלא ,הדש קילומש .לאימרכ תייריע סדנהמ .הז ךמסמ לש םינושה שוביגה יבלש ךרואל תוראהו תורעה ,תוצע ,תונבות וקלחש םיבר דועו 


	Figure









Accessibility Report


		Filename: 

		Practical-guide-digital-2-accessible.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


