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נושאים בהם הרשות המקומית יכולה לצמצם פליטות

חדשה–הנחיות לבנייה ירוקה •

מעבר לתאורה חסכונית•

שיפוץ מעטפת מבני ציבור•

מתקנים גדולים לאנרגיה מתחדשת•

עצמאות אנרגטית•

מערכות בקרה ושליטה על האנרגיה•

נדון בסדנה הקודמת: תחבורה•

נדון בסדנה הקודמת: פסולת•



בנייה ירוקה–בנייה ברת קיימא 

הגלובליותמהפליטתבניינים תורמים כשליש •

בנייה ותפעול של מבנים במטרה לחסוך באנרגיה והורדת  , גישה כוללת לתכנון•
פליטת גזי חממה

שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה•

בידוד, גגות ירוקים, החדרת אור טבעי, אנרגיית השמש, ניצול המיקום•

(בעיקר למיזוג אוויר)הפחתת צריכת החשמל של המבנה •

:פעולות לביצוע•
המועצה למתן היתרים לבנייה חדשה\מסמך מדיניות הרשות•



גגות ירוקים

עמית גרון: צילוםXnetאתר , אוניברסיטת חיפה הגג הירוק של בית הסטודנט: מקורות
architecture.org.ilאתר 



תאורה חסכונית 

מצריכת האנרגיה60%-חוסכת כLEDתאורת •

ניתן להתאים את ספקטרום התאורה לאור טבעי•

שעות שונות, ניתן להוסיף תפקודים כמו הארה רק כאשר עוברים ליד המנורה•

ניתן לשלב עם מקור אנרגיה סולארי•

green-energy.co.il"  אנרגיה ירוקה"אתר : מקור



שיפוץ מעטפת מבני ציבור
מפוטנציאל ההפחתה28%-הערכת חיסכון כ•

גגות, צבע חיצוני, חלונות ופתחים, שיפור איטום ובידוד•

קשיים הנדסיים, עלות גבוהה•

:פעולות•
צילום תרמי: סקר אנרגטי של מבנים•

סקר מעטפת מבנים•

בחינה אלו מבנים בעדיפות לשיפוץ, תכנית שיפוץ למבני הציבור•

יפו-עיריית תל אביב–מסמך מדיניות לשיפוץ ירוק של מבנים : מקורות
הטכניון, מוסד שמואל נאמן, שיפוץ אנרגטי של בניינים



מאגרי מים כתחנת כוח חשמלית

פאנלים צפים22MWמתוכנן כתחנת חשמל :מאגר הבונים•

14/5/2020" קו למושב: "מקור התמונה אגודת המים יישובי חוף הכרמל, מאגר ניר עציון
kenes-media.comאתר , 2021קו למושב ינואר : מקור



התקנה על דופן המאגר:מאגרי מים

2.4MW, עמק חפר, מאגר בחן•

inbar-solar.com" ענבר אנרגיה סולרית"אתר : מקור



ניהול האנרגיה

קורס ממוני אנרגיה, רשות\ממונה אנרגיה במועצה•

למערכות ניהול אנרגיה50001תקן ישראלי •

מעקב ושיפור–דוח צריכת אנרגיה שנתית •

סקרים לאיתור פוטנציאל להפחתה אנרגטית•

(2014)15-פורום ה, ניהול אנרגיה ברשויות המקומיות–דף מידע : מקורות
מרכז השלטון המקומי, התכנית לעידוד פרויקטים עירוניים בתחום אנרגיה בת קיימא

משרד האנרגיה, בקרת אנרגיה במגזר הציבורי



השאלה לדיון

:תוך התחשבות ב, הרשות צריכה להתמקד\מהם הנושאים בהם המועצה•
השקעה נדרשת•

זמן לביצוע•

פוטנציאל הפחתת פליטות•

כל אחד מתבקש , לכל נושא הוכן לוח נפרד( ט'קישור הועבר בצ)בלוח השיתופי •
לכתוב בלוח המתאים את דעתו


