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 2017מרץ 

 

 שירותי הדתמהפכה ירוקה ב
 

לגלות רגישות יבים אנו מחו מקווה הוא אחד מיסודותיו של העם היהודי. וכמו בשאר מצוות התורה
כאשר הביא הקב"ה את אדם הראשון לגן העדן, הניחו שם "לעֹובדה ולשֹומרה".  למכלול הבריאה.

 אומר המדרש: "החזירו על כל אילני גן עדן, ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן, וכל מה
שבראתי בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם תקלקל אין מי שיתקן 

 אחריך".

על איכות  מירבית שמירהב ,אותי כמנהלת אגף מבני דת ם בעצם הקו המנחההדברים הללו ה
נעשית בהנחייתם של  פעילות זו. כאשר הרוחבית בה עוסק אגף מבני דת העשייהבכלל  הסביבה

רואים חשיבות אשר  מר עודד פלוס -מנכ"ל המשרדו חה"כ הרב דוד אזולאי  -לשירותי דת השר
  בכך ואף פועלים בכך ללא לאות. עליונה

 

הפחתת פליטות גזי חממה  בדבר 20/9/15מיום  542ממשלה מס. ההחלטת ל התאםבלאור זאת ו .1
, 2015, וברוח הסכם האקלים העולמי שנחתם בפריז בדצמבר וייעול צריכת האנרגיה במשק

התייעלות בדת  אגף מבניעבודה השוטפת בכחלק מה העשייהלמיקוד לחתור  בהתאם לכך החלטתי
 . האגף ונמצאים תחת פיקוח ינואנרגטית בכלל המקוואות המתוקצבים על יד

 המקוואות שתחת פיקוח המשרד לשירותי דתאת  להציבהיא  מיזם התייעלות אנרגטיתמטרת  .2
לחסכון כלכלי  להובילהבניה הירוקה, וההתייעלות האנרגטית ובקדמת החזית הטכנולוגית בתחום 

 , וזאת מבלי להתפשר על איכות שירותי הדת.על איכות הסביבהמירבית שמירה תוך מעותי מש

מערכות הפועלות ה הפיכת. משמעותייםכידוע, מקוואות מעצם טיבם הינם צרכני אנרגיה  .3
לחולל מהפכה יש בה בכדי  ,במקוואות למערכות יעילות, חסכוניות באנרגיה וידידותיות לסביבה

בצריכת האנרגיה ובהוצאות  60% -מ למעלהחסכון של א ל, ולהביבישראלבתחום המקוואות 
 .אותהשוטפות של המקוו

בשנה החולפת פעל אגף מבני דת רבות בנושא והשיק שיטת תקצוב דיפרנציאלית חדשה שמטרתה  .4
דלקים פוסיליים, לאמצעים חדשניים במערכות חימום הפועלות על בסיס משימוש לתמרץ מעבר 

או לכל  ,ור השמש, הפועלים באמצעות משאבים טבעיים כגון אויעילים יותר בהיבט האנרגטי
 או גז.  חשמלבאמצעות שימוש בהפחות 

 בקבלתשיאפשר יתר מקצועיות  לכלל העוסקים בשירותי הדתמדריך בנוסף, הכין המשרד  .5
החיסכון האנרגטי ככל  מקסוםמערכות במקוואות, תוך כלל הב שדרוג הרצויל בהתייחסהחלטות 

 בכך. חפצהייעוץ אנרגטי לכל מועצה ששירותי  לרשות המועצות כן העמדנוכמו שניתן, 

חדשנות שלב מאשר  מעבר לכך החל המשרד לפעול לקידום פיילוט של בניית מקווה 'ירוק' .6
יהווה מודל ודוגמא ליתר המקוואות לאחר השלמת בנייתו , ועם 'חשיבה ירוקה'ביחד טכנולוגית 

 ברחבי הארץ. שיבנו בעתיד

 בפרויקט חשוב זה.אקטיבי לאור כך אני קוראת לך להיות שותף  .7

 
 בברכה,

 
 דבורה אייפרמן

 מנהלת אגף מבני דת

http://www.dat.gov.il/

