
אנרגטיתוליה בדרך לעצמאות 'לג'ג



?מה זה רשות עצמאית אנרגטית

ייצורמולאלמתאזנתהרשותשלהחשמלצריכתבמסגרתומאזני-תוצאתימצב
הישירבתזריםוהן(ש"קוט)החשמלבהיקףהן–מתחדשותמאנרגיותשלההחשמל

.(ח"ש)

ניהול  
טכנולוגי  
לחלוקה  
ובקרה

התייעלות  
אנרגטית

ייצור  
אנרגיה  
מתחדשת



:מרכיבי תפיסת העבודה

ייצור אנרגיה

צמצום צריכה וייעול

שליטה ובקרה

הטמעת טכנולוגיות חדשניות-חדשנות



אתגרים

טכנולוגיה

דעת קהל

בטיחות

כספי

משפטי
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תועלות

כספית

סביבתית

.מצוינות, חשיבה עסקית, חדשנות-ערכי תרבות ארגונית

...עניין בעבודה
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:תקציר מנהלים
תמצית פרויקט עצמאות אנרגטית

מיזוג אוויר  , תאורת פנים, תאורת רחובות, סקר אנרגיה מקיף אשר כלל צרכני חשמל של המועצהביצוע 
.ותאורת מגרשי ספורט

.גגות לאיתור פוטנציאל להקמת מתקני אנרגיה סולאריתסקר 

העבודה בשלבי ביצוע בימים אלו ואמורה להסתיים  , להחלפת תאורת הרחובות בכל הישוביעודיגיוס תקציב 
.תוך חודש ימים

שנתי בעלויות  ₪ 60,000וכשנתי בהוצאות החשמל ₪ 200,000החלפת תאורת רחובות תחסוך למועצה כ 
.נוסף לכך לשיפור המשמעותי בפני הישוב, תחזוקה
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פרק ראשון התייעלות אנרגטית

 תאורת  , התייעלות אנרגטית אשר כולל החלפת תאורת מגרשי ספורטפרק
מיזוג אוויר והתקנת מערכת ניהול אנרגיה בכל מבני הציבור והחינוך של  , פנים

.המועצה

 בהוצאות  ₪ 330,000פרק התייעלות אנרגטית יוביל לחיסכון שנתי של כ
.בהוצאות התחזוקה₪ 100,000החשמל וחיסכון שנתי נוסף של 

 מיליון 3בכאומדן מוערך₪.



פרק שני אנרגיה סולארית

  מבנים אשר קיבלנו עבורם אישור התקנת פאנלים על גגותPVוואטקילו 1,200-מחברת החשמל כ.

 חלק שני מבנים בהליך קבלת אישורPV קילו וואט וחלק שלישי קירוי מגרשי ספורט וחניונים  1,000–כ
.קילו וואט1,500-פתוחים כ

 700,000פרק האנרגיה הסולארית יכניס לקופת המועצה מדי שנה כ ₪.

  נוסף להכנסות המועצה תהנה מתאורה תקנית במגרשי החניה ומגרשי הספורט וקירוי המגן מהשמש
.איטום תקין של כלל הגגות, והגשם

 מיליון 18בכאומדן מוערך₪.



(...ורווח)איפוס כלכלי 

רווח/חיסכון

:מצב קיים

.אין הכנסות

:מצב עתידי

.700,000₪המועצה תניב הכנסות ממערכות הסולאריות כ 

בין עלות החשמל והתחזוקה  ₪ 310,000הפרש של , בנוסף
900ההפרש בין )כיום לעלות החשמל ותחזוקה במצב עתידי 

(590-ל

בנוסף המועצה חוסכת עלויות רבות עקיפות כגון חידוש  
.איטום גגות ועוד/תאורה/מזגנים

הוצאות

:מצב קיים

.630,000₪שנה תשלום עבור צרכני האנרגיה כ כיום מדי משלמת המועצה 

270,000משלמת דמי תחזוקה עבור כלל צרכני האנרגיה כ בנוסף המועצה 
₪.

.900,000₪ס "התקציבי עומד עסך הסעיף 

:מצב עתידי

.300,000₪לאחר ביצוע פרויקט התייעלות אנרגטית הוצאות החשמל ירדו ל 

.240,000₪בנוסף תשלם המועצה לזכיין סך של 

ח"ש50,000-הוצאות תחזוקה

.ח"אש590סך הסעיף התקציבי יעמוד על 

בשנה₪ רווח של מיליון -שורה תחתונה


