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 האנרגיה והמיםמשרד 

 לשימור אנרגיהאגף ה
 

 
 ב"תשע, ח תמוז"כ                                                                                                               

 2182, יולי 81                                                               
 
 

 

ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור )תקנות מקורות אנרגיה 
 8991 -ג "התשנ, (אנרגיה

שימור אנרגיה במפעלים לאיתור פוטנציאל למפרט לביצוע סקר 
 ומוסדות 

 
 
 

  1פרק  

 
 סיכום המסקנות  

 
 
 

 פוטנציאל שימור אנרגיה    1.1  
 וטנציאל החיסכון ביחידות אנרגיה ובכסף פ - 
 ( ש"טון דלק או קוט)ביחידות אנרגיה  - 
 בטון שווה ערך נפט  - 
 ( דולרים)במונחים כספיים  - 
 השפעה על צריכת האנרגיה הכוללת  - 
 השפעה על צריכת האנרגיה הסגולית  - 

 
 רשימת ההמלצות   1.1  

 ההמלצה  - 
 עלות  - 

 ( תשואה פנימית או אחר,  ערך נוכחי נקי, תקופת ההחזר)פרמטר כלכלי  -                     

 
 צריכת האנרגיה השנתית של המפעל   1.1  

 צריכת הדלקים לפי סוג התזקיקים  - 
 ז "צריכת החשמל לפי תעו - 
 צריכת החשמל הכוללת  - 
 שיא ביקוש  - 
 כופל ההספק  - 
 ( ם או גנרטוריםשילוב כוח וחו)ייצור עצמי של חשמל  - 

 
 : תצויןצריכת האנרגיה  
 ( ש"טון דלק או קוט)ביחידות אנרגיה  - 
 בטון שווה ערך נפט  - 
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 ( דולרים)במונחים כספיים  - 

 
 הסגולית  ההאנרגיצריכת   1.1  

 ( או יחידת המוצר)טון שווה ערך נפט לטון המוצר  - 
 ( לר של ייצוראלף דו)דה כספית של ייצור יטון שווה ערך נפט ליח - 
 אלף דולר של )ליחידה כספית של ייצור ( דולר)עלות האנרגיה  - 

 ( ייצור 

 
 

 התפלגות הצריכה בין סוגי האנרגיה   1.1    
 התפלגות בין התזקיקים והחשמל  - 
 התפלגות של התזקיקים  - 
 ז "התפלגות החשמל לפי תעו - 

 
 : התפלגות צריכת האנרגיה תהיה לפי 
 ( ש"טון דלק או קוט)נרגיה יחידות א - 
 טון שווה ערך נפט  - 
 }~ (דולרים)מונחים כספיים  - 
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 1פ ר ק                                                                  
 

 ל י כ ל                                               
 

 מטרת הסקר  2.8  
  . איתור אפשרויות שימור אנרגיה במפעל להקטנת הוצאות האנרגיה שלו -א  

 שינויים חודשיים , מידע על צריכת האנרגיה של המפעל ריכוז -ב                       
 . ושנתיים וצריכה סגולית                       
 . על צריכת האנרגיה של המיתקנים והמערכות של המפעלריכוז מידע   -ג                       

 ריכוז מידע על התפלגות צריכת האנרגיה בין המערכות והמיתקנים  -ד  
 . במפעלים                          

 . מעקב ודיווח על השינויים, דכון מידע על צריכת האנרגיהיצירת כלי לע -ה                      
 להערכת תחזית צריכת האנרגיה כתוצאה משינויים  יצירת כלי  -ו  

 . במפעל 
 . רביקביעת פוטנציאל החיסכון הכספי המ  -ז  
 . הכנת רשימת הפעולות לביצוע מיידי ועתידי -ח  
 . בין הפעולות האפשריות עדיפותקביעת  -ט  
 כלי להערכת שילוב פעולות שימור אנרגיה בתכנית השקעות  יצירת   -י  

 . פעלשל המ 
 פיתוח  יצירת כלי להערכת שילוב פעולות שימור אנרגיה בתכניות -יא  

 . של המפעל 
 . הכנת תכניות חרום אנרגטי  -יב  
 . הכנת תכניות למקרה של עליה גדולה במחירי אנרגיה  -יג  

 
 תאור המפעל   1.1  

 ( כולל כמויות)מוצרים עיקריים של המפעל  - 
 תהליכי ייצור עיקריים  - 
 ( סכימה)זרימת חומרים  - 
 הספקת הדלקים ואמצעי אחסון  - 
 אמצעים למעקב על צריכת  -( סכימה)ושנאים  מונים, החשמל הספקת - 

 מכשירים לבדיקת נצילות , מכשירים רושמים)האנרגיה ושימור אנרגיה  
 ( 'וכו 

 
 פעולות שימור אנרגיה שבוצעו לפני הסקר   1.1  

 ת לאומית לאנרגיה ביצוע תקנות רשו2.1.8  
 מינוי ממונה על שימור אנרגיה במפעל  - 
  ההאנרגימעקב על צריכת  - 
 דיווח על צריכת האנרגיה למשרדי ממשלה  - 
 ביצוע בדיקות נצילות של דודי קיטור  - 

 פעולות אחרות 2.1.2  

 
 

 פרמטרים כלכליים  2.2  
 . קות השקעותלפיהם נבד, המפעל להחליט מה הם הפרמטרים הכלכליים על 
 }~ :הפרמטרים הנפוצים הם 
  82%. %6 -מנוקה אינפלציה , שער הריבית - 
 ( בדולרים קבועים)ערך נוכחי נקי  - 
  8( <) יחס של ערך נוכחי להשקעה  - 
  81%( 1) %תשואה פנימית  - 
 ( שנים2 - 21) תקופת החזר  - 
 ( מינימום)הקטנת הוצאות שנתיות  - 
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 ות שעות פעיל 2.2  
 : על עורך הסקר לקבל נתונים חודשיים הקשורים לשעות הפעילות                     

 ימי העבודה  - 
 שעות העבודה  - 
 ימי מנוחה  - 
 ( תאריכים)ימי חופשה  - 
 תקני אנרגיה שעות הפעלת מ - 
 פעילות בשעות נוספות  - 
 פעילות בימי מנוחה  - 
 ( חזקהא -למשל )פעילות בימי חופשה  - 
 פעילות בלילה  - 

 
 יחידות   2.6  

 ( 'טון מזוט כבד לחודש וכו, ש לחודש"קוט)יחידות צריכת האנרגיה  
 ( נ לחודש ולשנה"טשע)טון שווה ערך נפט  
 ( דולר קבוע)מונחים כספיים  

 
 נתונים    2.2  

 ירוכזו 2.6דות שבסעיף  יוינו בכל היחנתוני הצריכה ופוטנציאל החיסכון יצ           
 . שנים אחרונות לפחות1 -נתוני הצריכה החודשיים ב                       
 . ינו בכל היחידות וירוכזו בטבלאות וגרפיםהנתונים החודשיים והשנתיים יצו                       

 . רצוי כי הריכוז וההדפסה יוכנו בבסיס נתונים ממוחשב   
 םיינו במונחים אבסולוטינציאל החיסכון יצוהשינויים ופוט,ההתפלגויות   

 . ובאחוזים                        
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  1פרק  

 
 צריכת אנרגיה 

 
 

 טבלאות וגרפים ניתן לצרף בנספח לסקר  

 
 נתונים חודשיים של צריכה רצוי מספר שנים אחרונות   1.8  

 פחם  
 מזוט כבד מיוחד  
 מזוט כבד  
 מזוט  
 מזוט קל  
 מזוט קל מיוחד  
 סולר למפעל  
 סולר לכלי רכב  
  םלגנראטוריסולר  
 בנזין למפעל  
 בנזין לכלי רכב  
 ( ל"דס)ספירט לבן  
 ם "גפ 
 גז טבעי  
 חומרי זינה לייצור  -תזקיקי נפט  
 צריכה כוללת של חשמל  
 ז "חשמל לפי תעו 
 שיא ביקוש  
 }~ (ה לשיא ביקוש כפול שעות הצריכהיחס של הצריכ)מקדמי הספק  
 כופל ההספק  
 ייצור עצמי של חשמל  
 צריכה כוללת של אנרגיה  
 עלות כוללת של אנרגיה  

 
 התפלגות הצריכה לפי סוג האנרגיה  1.2  

 התפלגות לפי סוגי אנרגיה  
 התפלגות בין חשמל ודלקים  
 ז "התפלגות צריכת החשמל לפי תעו 

 
 יה הסגולית גרצריכת האנ  1.1  

 ( או יחידת המוצר)טון שווה ערך נפט לטון המוצר  - 
 ( אלף דולר של ייצור)דה כספית של ייצור יטון שווה ערך נפט ליח - 
 ( אלף דולר של ייצור)דה כספית של ייצור יליח( דולר)עלות האנרגיה  - 
 צריכה שנתית לעובד  - 
 ה צריכה שנתית של חשמל ואנרגיה כוללת לשעת עבוד - 
 צריכת החשמל לשטח המבנים  - 
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  1פרק 
 

 צרכני אנרגיה 
 

 נו הספקים ושעות העבודה יצוי 

 
 צרכני דלקים  2.8  

 תקני שריפה מ    2.8.8                     
 : לפי סוג הדלק 

 מזוט  
 סולר  
 }~ ם"גפ 
 פחם  

 לפי הגורם המחומם          
 דודי קיטור  
 דודי מים חמים  
 ( ייצור זכוכית -למשל )לתהליכי ייצור  ריםתנו 
 ( ייבוש)תנורי אויר חם  

 
 צרכני חום   2.8.2  

 מחליפי חום  
 מיתקנים ומיכלים מחוממים  
 צנרת  
 מלכודות קיטור  

 
 מערכות דלק   2.8.1  

 גלישה בעת מילוי  - 
 נזילות  - 
 חימום מזוט  - 

 
 מנועי דיזל   2.8.2  

 גנרטורים  
 ם לחרו - 
 להקטנת חשבונות חשמל  - 

 ( מדחסים -למשל )הפעלה ישירה של מכונות  

 
 דלק לניקוי   2.8.2  

 ( ל"דס)ספירט לבן  
 נפט  

 
 שרותים   2.8.6  

 מקלחות  
 מטבח  

 
 אחר   2.8.6  

 
 רכב   2.8.2  

 רכב פנימי  
 רכב חיצוני  

 
 צרכני חשמל  2.2  
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 תאורה    2.2.8  

 אולמות ייצור  תאורת 2.2.8.8  
 תאורת משרדים  1.2.8.2  
 תאורת חוץ  2.2.8.1  

 
 מיזוג אויר    2.2.2  

 קירור  2.2.2.8  
 הסקה  2.2.2.2  
 ורור וא 2.2.2.1  

 
 אויר דחוס   2.2.1  

 
 ייצור   2.2.2  

 תהליכי ייצור  - 
 חימום  - 
 מנועים  - 
 }~ מיתקני הרמה - 
 משאבות  -מפוחים  - 
 רתכות  - 
 ( הספקת חשמל)שנאים  - 
 פסק -מערכות אל, מחשבים, חדרי מחשב - 
 פיקוד ובקרה  - 
 מכשירי מדידה וביקורת איכות חשמליים  - 
 ציוד מעבדות  - 
 מילוי מצברים  - 
 אחר  - 

 
 ים ישרותים סוציאל  2.2.2  

 חימום מים למקלחות  - 
 מטבח  - 
 מיחמים  - 
 ציוד חדר הרצאות ומועדון  - 
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  1פרק  

 
 בדיקות ומדידות                                        

 
 

 . הרשימה להלן תשמש קו מנחה בלבד. הבדיקות תלויות באופי המפעל הנסקר 

 
 מערכות חום  2.8  

 
 נצילות שריפה  2.8.8  

 : בדיקות נצילות השריפה יערכו במיתקנים הבאים                                 
 }~ דודי קיטור - 
 דודי מים חמים  - 
 תנורים  - 
 מתקני שריפה בעלי מבערים אחרים  - 

 
 : הבדיקה תכלול  
 ויר הנכנס השריפה וטמפרטורה של הא - 
 טמפרטורה של גזי הפליטה  - 
  O2(או CO אחוז  -כאופציה CO2 )אחוז  - 
 ספרת פיח  - 
 ויר וחישוב עודף הא - 
 חישוב נצילות השריפה  - 
 איתור הסיבה לכך  -במקרה של נצילות קטנה מנצילות מירבית  - 
 במקרה הצורך  האווירכיוון עודף  - 
 ניקוי הדוד במקרה הצורך  - 
 טיפול במבער במקרה הצורך  - 

הפעולות יבוצעו על יד איש המפעל ולאחר השלמתן תעשה בדיקה                                  
 ניקויים או, עורך הסקר עצמו לא יבצע כיוונונים. חוזרת של ערך הסקר 

 .טיפולים                                  
 

 יעילות הבידוד  2.8.2  
 מדידת טמפרטורה של שטחים וצנרת מבודדים ולא מבודדים                                 

 טיב המים   2.8.1  
 מדידת קושי מי הזנה ומי ניקוז של דוד קיטור                                  

 כמויות מי ניקוז   2.8.2  
 מדידת כמויות מי ניקוז  

 
 מערכות חשמל   2.2  

 
 כללי 2.2.8  

 מדידת צריכת החשמל הכוללת על ידי מכשירים רושמים בתקופה רצופה של    -                       
 ספר שבועות                                      מ                          

 מדידת משטר צריכה של מיתקנים בודדים על ידי מכשירים רושמים  -                       

 
 תאורה  2.2.2  

 מדידת עוצמת הארה בכל המקומות מוארים  -                       
 מכובות ושרופות , ספירת נורות דולקות  -                       
 בדיקת שעות הפעלה וכיבוי של תאורה חיצונית  -                       
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 מיזוג אויר והסקה    2.2.1  
 בעת  מוסקים או ממוזגים בשטחים וירובדיקת טמפרטורת הא - 

 הפעלת מיזוג אויר או הסקה                                     
 הסקה  דלתות בעת הפעלת מיזוג אויר או בדיקת סגירה של חלונות ו - 
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  6פרק  

 
 מאזן האנרגיה  

 
 

 . הנתונים יהיו בצורת טבלאות וגרפים 

 
 מאזני האנרגיה של מיתקנים בודדים  6.8  

 
 . המאזנים יעשו על סמך בדיקות או הערכה 

 
 מאזן האנרגיה של המפעל  6.2  

 צריכת החשמל במערכות עיקריות  - 
 טור במערכות עיקריות צריכת הקי - 
 התפלגות הצריכה בין הצרכנים העיקרים  - 

 ר של שטח מואר "מ 8  -צריכת החשמל השנתית לתאורה פנימית ל -                      
 בתוך )כולל  שטח ר של"מ 8 -צריכת החשמל השנתית לתאורה פנימית ל - 

 ( גבולות חיצוניים של המפעל 
 ה פנימית לעובד צריכת החשמל השנתית לתאור - 
 צריכת החשמל השנתית לתאורה פנימית לשעת עבודה  - 

 ר של שטח כולל "מ 8 -צריכת החשמל השנתית לתאורה חיצונית ל -                      
 .ר של שטח כולל"מ 8 -צריכת החשמל השנתית לתאורה פנימית וחיצונית ל - 

 ר של שטח ממוזג "מ 8 -יזוג אויר לצריכת החשמל השנתית של מ -                      
 צריכת החשמל השנתית של מיזוג אויר לעובד  -                      

 צריכת החשמל השנתית של מיזוג אויר לשעת עבודה  -  
 ר של שטח הייצור "מ 8 -דחוס ל רלאוויצריכת החשמל השנתית  -                      
 דחוס לעובד ייצור  רלאוויל השנתית צריכת החשמ -                      

 דחוס לעובד המפעל  רלאוויצריכת החשמל השנתית  - 
 דחוס לשעת עבודה  רלאוויצריכת החשמל השנתית  - 

 
 בחירת הצרכנים להעמקת הסקר 6.1  
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  7פרק  
 

 

  הצעות לשימור אנרגיה

 
 

  כללי 7.1  

 
 שילוב כוח וחום  - 
 ל אנרגיה עם יחידות קצה ליד כל צרכן התקנת מערכות ממוחשבות לניהו - 

 משמעותי                 
 בקרה על נצילות המיתקנים ויעילות התהליך  - 
 לחות , לחץ, טמפרטורה)בקרה של פרמטרים המשפיעים על צריכת האנרגיה  - 

 }~ ('וכו                
 הבטחת נצילות מירבית  - 
 מניעת פעילות סרק  - 
 רה לצרכים אמיתיים התאמה טמפרטו - 
 התאמת לחץ לצרכים אמיתיים  - 
 ניצול חום שיורי  - 

 הסברה ואכיפת הנחיות, הדרכה, התארגנות המפעל למעקב על צריכת האנרגיה -              

 
 דודי קיטור ומיתקני שריפה   2.2  

 שיפור נצילות שריפה  -              
 הסבה לדלק כבד יותר  -              

 ניצול חום גזי פליטה  - 
 ניצול חום מי ניקוז  - 

 
 מערכות קיטור  2.1  

 החזרת מי עבוי ישירות לדוד בטמפרטורה גבוהה  -              
 ניצול חום מי עבוי  - 
 הסדרי התראה על תיפקוד לקוי של מלכודות קיטור  - 
 התאמת לחץ הדוד לצרכים אמיתיים  - 

 
 מערכות חום  2.2  

 שיפור בידוד תרמי של מיתקנים וצנרת  -               
 מניעת דליפות אנרגיה  -   

 
 מיזוג אויר  2.2  
 בידוד ואיטום המבנה  -   

 צ "מ 22 -לא פחות מ -שמירה על הטמפרטורה המתאימה   -               
 סגירת חלונות ודלתות כולל מיתקנים אוטומטיים  -   

 לת מיזוג אויר על ידי קוצבי זמן שעתיים ויומיים ועל ידי רגשי נוכחות בקרת הפע  -               
 אגירת קור   -               

 
 הסקה וחימום מים  2.6   

 ניצול חום שיורי  -                
 ניצול אנרגית השמש  -   

 משאבות חום   -               

 
 תאורה  2.2  

 ית בנורות נתרן או נתרן ופלורסנט החלפת נורות כספ -               
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 החלפת נורות ליבון בנורות פלורסנט  -               
 התקנת מפסקים וקוי חשמל לכיבוי איזורים לא פעילים בשעות מסויימות  -               
 העדפת תאורה מקומית  -              
 ניקוי מיתקני תאורה ורפלקטורים  -              

 ניקוי -צמנט על ידי התקנת קטעים שקופים -ל אור טבעי בגג אסבסטניצו -  
 חלונות וקטעים שקופים של הגג                  

 החלפת נורות ליבון בפלורסנט  -              
 וט 21נורות פלורסנט  2  -מעל שולחן אחד  -קביעת סטנדרט במשרדים  -              
 וט לאחר בדיקת התאמת המשנק 16וט בנורות  21פלורסנט   החלפת נורות  -              

 
 אויר דחוס  2.1  

 התאמת הלחץ לדרישות אמיתיות של הציוד  -               
  רהאווימניעת הורקה תדירה של  -   

 מניעת נזילות  -                
 יהתקנת מדחיסים מקומיים קטנים ליד צרכנים העובדים בשעות נוספות וכיבו -

 מערכת מרכזית   
 החלפת מדחסים ליעילים יותר  -                

 
 מערכות חשמל  2.9  
  תפאזוחלוקה אחידה בין  - 
 שיפור נצילות מנועים ומשאבות  - 
 בקרי שיא ביקוש  - 
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  8פרק  

 

  בדיקה כלכלית                                         

 
 

 . לנוהל בדיקות כלכליות של השקעות הנהוג במפעל הבדיקה היא בהתאם            

 
 יאומצו קריטריונים של משרד , במקרה של העדר קריטריונים כלכליים במפעל 

 
 : האנרגיה 

 
 החישוב הוא במונחים קבועים  - 
 לשנה 2 %שער הריבית התחשיבית  - 

 
 יה היחס בין ערך נוכחי של חיסכון לאורך חיי הפרוייקט לבין ההשקעה יה - 

 לפחות 8.2                

 
 : בנוסף ניתן לערוך בדיקות אחרות     
 ערך נוכחי נקי  - 
 תשואה פנימית  - 
 תקופת החזר  - 
 כולל השקעה , הקטנת הוצאות שנתיות - 
 למפעלים רבים אפשרות קבלת מענקים או הטבות אחרות מטעם משרדי ממשלה    
 :בדיקות נוספות לפרוייקטים כדאיים למפעלכאלה תעשנה שתי  במקרים .השונים    

  
 בהתאם לקריטריונים של המשרד המעניק הטבה , כדאיות למשק המדינה -             

 כולל ההטבה , כדאיות למפעל - 
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  9פרק  

 

  ההמלצות 
 
 
 
 

 
 

 ההמלצות תכלולנה הצעות שעברו בדיקה כלכלית ונמצאו מתאימות לשימוש  
 . במפעל 

 
 . ת לא תגרמנה להפרעות ביצור ולא תפגענה בבטיחותהפעולו 

 
 מספר פעולות באותם מיתקנים יש לקחת בחשבון כי  בחישוב החיסכון של 

 
 צריכת האנרגיה תהיה קטנה יותר לאחר ישום של כל הצעה ופוטנציאל שימור  

 
 . בהתאם, אנרגיה של הפעולה הבאה יהיה קטן יותר 
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  11פרק  
 

 
 ביצוע לוח זמנים ל 

 
 

 
 . כל פרוייקט ניתן לבצע תוך תקופת זמן מסויימת 

 
 ,                         כמו חופשה מרוכזת, יהיו פרוייקטים שניתן לבצעם רק במועד מסויים, מעבר לכך 

 .'יץ וכוק              
 . הזמנים חלק מהפרוייקטים ידרשו תכנון ועד אז לא ניתן יהיה לקבוע את לוח 

 
 . ייקטים בהיקף גדול יותר יהיו תלויים באפשרויות גיוס הוןפרו 

 
 פרוייקטים אשר יקבלו הטבות ממשלתיות ימתינו לקבלת אישור ההטבה לפני  
( הממשלה לא מאשרת פרוייקטים שביצועם החל לפני האישור)הביצוע  
 וי                                                                                   ולוח זמנים שלהם תל, (כגון היתר בניה)פרוייקטים מסויימים ידרשו קבלת היתר  

 .מועד קבלת ההיתר              
 יש להניח כי למפעל מדיניות השקעות והוא יעדיף ביצוע של פרוייקטים מסויימים                                       

 .יותר וידחה ביצוע פרוייקטים אחרים בעדיפות גבוהה               
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  88פ ר ק   
 

 
 המלצות להמשך הסקר 

 
 
 

 
יתהיה בדיקה מפורטת יותר. בדרך כלל נתגלות בעיות מסויימות בעת ביצוע הסקר 
 במקרים כאלה ממליץ עורך הסקר לבצע. את סיום הסקר ומעלה את עלותו מעכבת 

 רך הסקר מפרט הנחיות לביצוע השלמות        עו. המפעל בדרך כלל על ידי צוות, השלמות 
 האלה הערה את הסקר יש לערוך במתכונת אחידה לפי הנחיות של האגף לשימור                    
 .אנרגיה             

 
 
 

  נספחים 

 
 נתוני תצרוכת חשמל  8. 
 סכימת זרימת חומרים  2. 
 מפת השטח  1. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 


