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" קומפיולב"עלות אנרגיה במפעל יסקר התי
 

: כללי 

 

. קומות  באזור תעשייה  יוקנעם  3המפעל  ממוקם במבנה  בעל 

.  ולו חשבון חשמל נפרד  " קיוליק"המבנה  משותף למפעל נוסף  בשם 

. עובד מזה מספר חודשים במבנה זה  לאחר שיפוץ נרחב " קומפיולב"מפעל 

. עובדים  המייצרים מוצרי חומרה  למחשבים ומחשבים  150המפעל  מונה כ 

. הסקר נעשה על פי הזמנת  מנהל התפעול  תומר 

. נדיבה של אריק החשמלאי הסיור במפעל בעזרתו ה

. תודתי לכל העובדים הסבלנים שענו לשאלות 

 

:  מטרת הסקר 

 

. וקצת מים חיסכון במשאב  החשמל . 1

. לזהות  את צרכני האנרגיה השונים ולהשתמש בהם  בצורה היעילה ביותר . 2

. לרתום  את המשאב האנושי  לשימוש  יעיל יותר במשאב האנרגיה . 3

טכנולוגיה  שתוביל  את      או אימוץ /מציאת רעיונות  חדשים  הכוללים  התנהלות חדשה ו. 4

. לחסוך באנרגיה וכפועל יוצא חיסכון כספי  הארגון    

     והצבת נושא האנרגיה על סדר היום בנושא צריכת האנרגיה שינוי התרבות הארגונית . 5

.  של המנהלים והעובדים    

. נושא חיסכון באנרגיה את  במטרה לקדם ארגון מתן כלים ל. 6

 

:  שלבי הסקר 

 

 .סיור  ואיסוף נתונים  .1

 .רישום  נתוני צריכת האנרגיה  .2

 .רישום הציוד  המופעל  .3

 .הבנת ההתנהלות  במפעל  והשימוש באנרגיה  .4

 .המלצות  לחיסכון באנרגיה  .5

 .עריכת תוכנית עבודה כללית לביצועה  על פי סדר עדיפות מומלץ  .6

 . כתיבת  מסמך לריכוז הסקר ומסירתו ללקוח  .7
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סיור ואיסוף  נתונים 

קומה ,(מחסן ) קומת הביניים ,איסוף הנתונים על צורכי האנרגיה  נעשה מחצר המפעל 

. וציוד האוורור והמיזוג בקומת הגג ,  2+3

. מערכות המיזוג ,מכונות היצור ,צרכני האנרגיה העיקריים במפעל  הם התאורה  

מערכות המיזוג והאוורור מאוגדות בתיק מתקן מסודר ומערכות היצור לא נספרו אך  

.  הן רשומות והאחריות הישירה של המפעילים ומנהלי המחלקות צמודה למערכות 

במטרה לבחון מקרוב את נושא התאורה כפוטנציאל לחיסכון נרשמו סוגי התאורה בכל 

. צורמחסנים ואולמות הי,חדרי הישיבות ,המשרדים

. נרשמו גם הספקי הציוד במטרה להעריך את פוטנציאל החיסכון

. במפעל  ציוד  מחשוב ככלי עבודה בכל משרד וציוד מטבחונים ומטבח מרכזי 

.  כמוכן נבדקה מערכת דחיסת אוויר בחצר 

י מערכת מונים שהותקנה ומופעלת "נתוני צריכת אנרגיה  מבוצעים בהפרדה מהשכן ע

    '''QLC'י חברת "מרחוק ע

. התנהלות  הצריכה 

. נראה כי השימוש באנרגיה נעשה ללא מחשבה ומודעות לחיסכון 

. המערכות מופעלות בתחילת יום העבודה ומופסקות סוף יום העבודה 

במספר מוקדים  יציאה וכניסה למשרד ואו חדרי ישיבות לא מלווה בהפסקת   

. התאורה למשל 

כן לחיסכון אך לא נראה כי יש התנהלות מסודרת  הפסקת צהריים  היא סיבה טובה גם

.  ליציאה להפסקה וכיבוי משאבים בהתאם 

. יש לשפר את התנהלות כיבוי מערכות המיזוג והאוורור 

. ז "המפעל משלם את חשבונות החשמל לפי תעריף תעו

תעריף זה ולכן יוסבר בסקר  במטרה לנצלו לחיסכון  נים אתהמפעל  לא מבינציגי 

. באנרגיה

אוטומציה פשוטה תוכל לעשות את הפעלות וניתוקים נעשה ידנית כש  מספר רב של

.  הניתוקים בצורה מדויקת יותר וכתוצאה מכך  חיסכון נוסף
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המלצות לחיסכון באנרגיה 

 .הבנת  חשבון החשמל  הוא הבסיס לחיסכון באנרגיה  .1

. המפעל  משלם לחברה המרכזת את החשבונות דרך מונים חכמים 

. נינתן ללמוד הרבה על  אפיון  צריכת האנרגיה ולהגיע  למסקנות בהתאם 

:  לדוגמא 

יש לבקש מחברת המניה צריכת חשמל ביום שישי ושבת  ולשאול מה עובד בשביל  

הצריכה הזאת והאים הצריכה הזאת חיונית ואולי אפשר לקצץ אותה ולחסוך  את 

. העלויות 

. החשמל לאורך השנה העונות ושעות היוםהטבלה המוצגת  מייצגת את עלויות 

מומלץ לתכנן ולהפעיל תהליכים זוללי אנרגיה  בשעות בהם החשמל זול ולעשות 

.  3מאמץ רב יותר לחיסכון   בשעות השיא בהם עלות החשמל היא גבוהה פי 
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 .שילוט  מכוון  למיתוג  ושימוש נכון  .2

להזכיר  ,עיצוב שלטים שיפוזרו ברחבי המפעל במטרה לכוון  למתגים המתאימים 

.  וימליצו על כיבוי ואו כיוון מתאים (  נוהל )על אופן השימוש במיתקן           

: דוגמאות  לשילוט         

 .תרמוסטטים למערכות מיזוג  .א

 .מתגים לכיבוי תאורה  .ב

 .נוהל הפעלה והפסקת מערכות הצילר  .ג

 .  מיזוג ומנדפים, עגלות חימום ) נוהל הפעלה והפסקת מערכות מטבח  .ד

 . נוהל הפעלת  מדחסי אוויר  .ה

 .כפתור חצי כמות להדחת מים בשירותים  .ו

 .שימוש במתקני המטבחונים  .ז

 . תכנון תאורה  .3

. אולמות היצור ומסדרונות  ,חדרי ישיבות , נבחנו מערכות  התאורה במשרדים 

 3שהיא פי   LOX 1000ל  900כמות האור שנמדדה  במספר משרדים בין  .א

. גבוהה מהדרוש 

 .מהדרוש  2שהיא פי  LOX 600ל 400כמות האור שנמדדה  במסדרונות  בין  .ב

י השבתת "האחת ע. ובשתי אפשרויות  50 %מומלץ לקצץ בכמות התאורה ב  .ג

י  החלפת "נייה עוהש. כ מדובר בשני גופי תאורה "גופי תאורה מיותרים ובד

הגופים למפסק כפול שידליק את  התאורה לפי  4מפסק יחיד המדליק את 

 .הצורך 

י הוצאת מנורה "י חשמלאי ולא ע"יש לנתק גופי תאורה בצורה מושכלת ע .ד

( צוק ) יש לשים לב כי בניתוק הגוף ינותק גם השנאי .  4אחת מסט של 

 .שמפעילו

 .לים במיוחד באזורי האחסון יש להשקיעה מחשבה  בחלוקה למספר מעג .ה

מומלץ לכוון עוצמת אור למכונות ולהקטין באזורי המעבר לנמוך יותר  .ו

 .ובמיוחד  מדובר באולמות היצור  
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יתכן ואין צורך בהפעלת כול גופי התאורה ומומלץ  לחלק למעגלים  חיוניים 

. ופחות חיוניים  ראה מסדרון אולם הרכבות 

. אוטומציה לכיבוי והדלקה  .4

מלץ וישנה אפשרות  להתקנת רגשיים מתאימים לניתוק מערכות ביציאה מו

 .מהאזור המוגדר 

 .יש לבחון כל אזור ולהחליט מה מתאים  להרכבה 

 .חדרי ישיבות ומחסנים,משרדים , מאוד מומלץ  להתקין רגש בשירותים 

 הוא סוגיה לתכנון מחדש ולפחות יש לרכזוהאוורור כיבוי והדלקת מערכות המיזוג 

את כיבוי והדלקת המערכות לבקר אחד או שניים  עם כרטיס תקשורת ליחידת 

 (.PC)מחשב  אישית 

 . יש לבחון כיבוי והדלקה אוטומטי למערכות אוויר דחוס 

 .י שומר או החשמלאי "תאורת חצר מופעלת ומנותקת ידנית  ע

 (. כולל עבודה)ליחידה ₪  1000במחשב שקיעה זריחה בעלות של כ יש להחליפם 

מכוון לאזור המיתוג ומתוכנת לפי הזריחה והשקיעה   ז"מאמחשב זה שהוא בגודל 

 .בכל יום  תהמשתנו

 .המלצות  להפעלת מערכות מיזוג  .5

 .לנתק מערכות צילר בסוף יום עבודה  .א

 .לנתק מערכות אוויר צח  ולהפעילם בהתאם לצורך ועל פי עונות השנה  .ב

 .כל תופעל רק לשעות הארוחה מערכת מיזוג אוויר לחדר או .ג

דומה להפעלת מזגן כשמרפסת )לא להפעיל מנדף בעת פעולת מערכת המיזוג  .ד

 (.פתוחה 

 24ל  22חסכונית שבין ' יש לכוון מערכות מיזוג לפעולה על פי נורמת טמפ .ה

 .היא החסכונית יותר  םמעלות צלזיוס כשמוסבר לצורכים שהגבוהה מביניה

 .רים הגדולים ובמחסנים חסכונית במיוחד לאזו' טמפ .ו

וחסכונית של לעבודה יעילה תנאי הכרחי תחזוקה למערכות ותקינותם הם   .ז

 .של המערכות מערכות המיזוג 

 .א  חדר האוכל "מומלץ להתקין מערכת  אקונומיזר ליט .ח
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אוויר צח תוכל לספק את תנאי ' מערכת אקונומיזר היא מערכת המזהה כי טמפ

המיזוג בעונות המעבר ללא שימוש במי צילר ותספק כמויות אוויר צח גדולות 

 . מהמתוכנן 

 .  ניתוק מערכות אוורור מטבח ושירותים בהתאם לצורך ובמחשבה מושכלת  .ט

 

 תאורה חסכונית  .6

המותקנת במסדרונות  PLבהרבה מתאורת ה ישנה תאורת לד שהיא חסכונית 

 . ובחצר בחדר האוכל ,  בעיקר

ההחלפה תעשה ללא החלפת הגוף תאורה אלה בהחלפת הנורה בלבד התואמת לגוף 

 . התאורה  ובהזדמנות זאת ניתן לתכנן את העוצמה הדרושה לאזור זה

 .  60 %שנים  וחיסכון מידי הוא בכ  2עד  1החזר השקה הוא בין 

 . לבדוק  אפשרות זאת מול הספקים  מומלץ

 

חיסכון בחשמל על ידי הצללת חלונות  .7

בשנים האחרונות פותחו ציפויים מתקדמים לחלונות המאפשרים  כניסה של קרני האור 

בצורה זו מקטינים (. IRו  UVבעיקר )קרינה אחרת ( מחזירים)אך מונעים , הנראה

וחוסכים בעלויות חשמל למיזוג אוויר משמעותית את החימום הנוצר בכניסת קרינה זו 

. בעלויות החשמל של הצרכנות העסקית( 50%במשרדים מעל  )המהווה מרכיב משמעותי 

משווקים ברחבי , סרטי הציפוי מיוצרים בטכנולוגיות הייטק חדישות ובמדדי איכות גבוהים

. לבן סביבתית ועדכנית –כחול  –העולם ומייצגים טכנולוגית ירוק 
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 תרשים העבודה של הציפוי -מאזן האנרגיה סביב שמשה מצופה  : 1איור 

וחוסם את חדירת החום   (VIS)האיור מציג את ציפוי לחלונות שמעביר את האור הנראה 

(UV  וIR) ,מונע סנוור ויוצר אוירה נעימה בחדר מבלי לגרוע מהנוף הנשקף מהחלונות .

דרגות לרמת הכהות של הציפויים תחת שמירה על תפקוד  יש לציין שקיימים מספר

. הציפויים

  :יתרונות המוצר

 10-20%הפחתה בצריכת החשמל למיזוג בכ , חסכון רב בצריכת חשמל. 

 הצללת החדר מבלי לאבד את מראה הנוף.  

 מניעת סנוור השמש.  

 וילונותבלאי של : לדוגמא, הגנה מפני דהיית ריהוט רצפות עץ ואריגי בד שונים 

  .ושטיחים

 אין צורך באחזקה מיוחדת למוצר. 

 התקנה והסרת הציפוי מהירה מבלי לפגוע בחלון.  
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 תאורה טבעית  .8

 תאורה טבעית העדיפה ובריאה יותר יש לנצל

 הדרכה .9

בתחום  םלכנס העובדים  להעברת המסר וכמו כן  הדרכות בנושאים מעניינימומלץ 

 .החסכוני והירוק 

 נהלים .01

  מערכות מיזוג תחזוקת

אנשי האחזקה צריכים . מרכזירוב הארגונים נמצאים בחוזה תחזוקה מול קבלן מיזוג אויר 

עם הקבלן לתוכנית עבודה לתחזוקת המערכת ולקבל את אישור מנהל המבנה סכם  ל

הקבלן מגיע . בהעדר תוכנית עבודה קבלן המיזוג מספק תחזוקת שבר בלבד. לתוכנית זו

כמו ברכב בהעדר תחזוקה תקופתית . כאשר ציוד המיזוג מפסיק לעבודלטפל במערכות רק 

ניתן למנוע נזק זה על ידי תחזוקה . הסיכוי לתקלות והשבתת הפעילות גבוה הרבה יותר

. תקופתית נכונה בזמן הנכון

נוהל מדיניות טמפרטורה 

מדיניות זו . כל ארגון יכול להכתיב את מדיניות הטמפרטורה במבנים שברשותו

.תחסוך הרבה עימותים בין העובדים בארגון לאורך עונות השנה המשתנות  

. בחודשי האביב והקיץ מעלות צלזיוס  23ניתן לקבוע כמדיניות   

נוהל סגירת מבנה 

מומלץ לייצר נוהל סגירת המבנה בסוף כל יום פעילות ונוהל נוסף ביציאה לחגים 

כבו את האור אלא לפעול לא כדאי לסמוך על השומר או המנקה שי. וסופי שבוע

.למילוי נוהל מסודר על ידי אחראי יומי  

 כללי

קצר לאביב נעים יותר כמו בהחייאה    check listניתן לייצר  ABCD. 

Air way יש לוודא זרימת אויר מושלמת מחלונות המבנה ודרך מערכות האוורור  – 

.אפריל-אויר צח בחודשים מרץ 100%= של הבניין   

Bright ל במערכות הבידוד והאיטום של גג המבנה ולסיים את חודש מרץ יש לטפ – 

.עם גגות לבנים  

Clean-up לנקות את כל הפילטרים , יש לתחזק את כל מערכות האוורור במבנה – 

.כדי להזרים במבנה אויר צח ונקי מזיהומים  

Day light יש לקצור תאורה טבעית ולנצל כל חלון במבנה להכנסת תאורה טבעית    -

ואיכותית ולפצל מעגלי תאורה על מנת למנוע הפעלת תאורה מלאכותית במקום בו 

.הצלחנו להכניס אור טבעי למבנה  
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 תוכנית עבודה מומלצת

 .י ניתוק מעגלי תאורה ולא הוצאת מנורה "דילול מנורות מיותרות ע. 1

 .חלוקת מעגלי תאורה לניתוק מיטבי ומתאים לאזור . 2

 .כתיבת נוהל  סגירת מפעל . 3

 .כתיבת נוהל הפעלת מערכות מיזוג . 4

 . תוכנית עבודה לתחזוקת מערכות מיזוג . 5

 .הסברה לעובדים . 6

 . הפקת שילוט  על פי עיצוב אחיד . 7

 .ז "ניהול משאב האנרגיה דרך  החשבונות והתאמה לתעריף תעו. 8

 . התקנת אוטומציה יעילה לניתוק . 9

 .שירותיים ועוד ,מחסנים,י  חישנים תאורה  במשרדים "ניתוק  ע. א      

 .ניתוק מערכות מיזוג אוויר . ב      

 .ניתוק מערכות אוורור . ג      

 .ניתוק מערכת אוויר דחוס .ד      

 .ניתוק  אזורי תאורה לא חיוניים . ה      

 .י שעון אסטרונומי "ניתוק תאורת חצר ע. ו       

 ( . PLאת מנורות ה)החלפה לתאורה חסכונית יותר .10

 

 

 

 

 

 

 

 

 


