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איפוס גזי חממה ומעבר לאנרגיות מתחדשות  
משבר האקליםמפיתרוןכחלק 

 

 איפוס יעד על הצהירו האירופאי האיחוד מדינות

 2050 בשנת ח" גזפליטות

 

 מתחדשים ממקורות אנרגיה צריכת 100%
 

 בשנת ח"גז פליטות איפוס יעד על הצהירה סין

2060 

 
 )אבסולוטית הפחתה) חממה גזי פליטות הפחתת 100%



מדיניות ישראלית-איפוס גזי חממה 

כפי  , היעד הלאומי של ישראל להפחתת פליטות גזי חממה

2030הוא כי עד שנת , 2015הממשלה בספטמבר שהצהירה

,  2005אחוז לעומת שנת 26-יופחתו הפליטות לנפש ב

10.4לעומת , חמצני-טון פחמן דו7.7כך שהפליטה לנפש תהייה 

.2005בשנת 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec542.aspx


תקן לניהול  אנרגיה

פרסם משרד האנרגיה את התוכנית הלאומית  2020בסוף נובמבר 

באחד הסעיפים הטיל על מפעלים בעלי . 2030להתייעלות באנרגיה עד 

.  ולא בכדי, את החובה לאמץ את התקן המדובר, היתר פליטה לאוויר

כותבי התוכנית מעריכים שבאמצעות הטמעת התקן בארגונים הללו 

בעוד , 480,000MWhערך של 2030אפשר יהיה לחסוך לשנת 

370-מוערכת בISO 50001התועלת הכלכלית המשקית מהטמעת 

. ₪מיליון 



התקן לניהול אנרגיה

:  המטרה הכללית
לשמירה על  , העלאת המודעות להתייעלות אנרגטית והחשש משינוי האקלים

הסביבה והפחתת גזי החממה

:המטרה הארגונית
)  היתר פליטה(התאמה לדרישות רגולטוריות •

עיקרון הקיימות •

הפחתת עלויות–חיסכון בצריכת אנרגיה •



למה לנו לנהל את  האנרגיה
 הפחתת עלויות  -הגברת היעילות האנרגטית של הארגון

ניהול הסיכונים בנוגע לאספקת אנרגיה עתידית

 שיפור תהליך תכנון הרכש מתוך הסתכלות על היעילות האנרגטית של

הספק

 ייתרון בהתמודדות במכרזים -דרישת לקוח

ניהול האנרגיה הוא תהליך חשוב בבנייה של עיקרון הקיימות

הקלות בהגשת סקר אנרגיה



מערך ניהול אנרגיה כולל

ביצוע סקרי אנרגיה•

,  לפי מוצרים, מדידה וניטור צריכת האנרגיה לפי קווי ייצור•

לפי צרכנים מרכזיים

הגישה התהליכית היא הבסיס להתייעלות אנרגטית



ניהול  
אנרגיה  

מדיניות לשימוש יעיל של אנרגיה

הגדרת מטרות ויעדים

שימוש בנתוני אנרגיה כבסיס לקבלת תוצאות

סקירת מערכת ניהול האנרגיה לעמידה במדיניות

  שיפור המערכת



שלבים להקמה–מערכת לניהול אנרגיה 

Top 
down

Bottom 
up

מחויבות הנהלה•

הקצאת משאבים•

נציג ,הגדרת צוות אנרגיה•

הנהלה ומינוי בעלי תפקיד

הגדרת יעדים לחיסכון•

כתיבת נהלים ושינוי צורות עבודה•

הקמת פלטפורמות לאיסוף מידע ומעקב  •

אחר תשומות וחסכונות

הגדרת מדדי ביצוע•

הדרכות עובדים והעלאת מודעות•

מבדקים פנימיים ומבדקי עמידה  •

בדרישות דין

מבדק התעדה•



הקמת מערך ניהול האנרגיה
מחויבות  

, הנהלה
,  תפקידים
אחריות  
וסמכות 

הגדרת תחום  
וגבולות יישום  

התקן

סקר אנרגיה  
וקביעת קו  

בסיס

בחינת  
דרישות על פי  

דין ואחרות

מדיניות  
האנרגיה



הפעלת מערך ניהול האנרגיה



PDCA-מדידה ושיפור,  ביצוע, תכנון
שיפור תכנון

מדידהביצוע

:תכנון
ביצוע סקר אנרגיה•
זיהוי צרכנים משמעותיים•
הגדרת מטרות ויעדים  •

:ביצוע
הדרכה ומודעות                          •
רכש תוך התייחסות ליעילות•
אנרגטית•
בקרה תפעולית  •
תיעוד ותקשורת•

:מדידה
מדידה וניטור של צרכנים משמעותיים•
מוצרים/מדידה לפי קווי ייצור •
מבדקים פנימיים•

:  שיפור
הערכת אפקטיביות מערך הניהול•
פעולות מתקנות   •
פעולות לשיפור •



הגדרת תפקיד-ממונה האנרגיה 

הרגולטוריות ודרישות ניהול מערך האנרגיה בחברה בהתאמה לדרישות

.ISO 50001תקן

אחראי על ביצוע סקרי אנרגיה ועדכונם.

 נציג ההנהלה בכל הקשור לניהול מערכת ניהול האנרגיה.

הגדרת יעדים לחיסכון באנרגיה.

  אחראי על העברת המידע והידע בנושאים הקשורים לאנרגיה בתוך החברה

.ומחוצה לה

אמון על כלל היבטי צריכת האנרגיה בחברה.



ISO 14001  /ISO 50001דומה בין 

 בנויים על אותו מבנה שכלל תקני הISO

 הגנה על הסביבה-מטרה משותפת

ניהול סיכונים והזדמנויות

תכנון יעדים

הערכת ביצועים

שיפור



ISO 14001  /ISO 50001שונה בין 

ISO 50001 ISO 14001
שימוש באנרגיה בלבד התייחסות להיבטים סביבתיים כולם

ניהול אנרגיה מתוך דרישות רגולטוריות בלבד גם דרישות  ,הדרישות מקורן מבעלי עניין 
רגולטוריות

.פירוט כיצד לבצע סקר אנרגיה וקביעת קו בסיס סקר סביבה וסקר מפגעים

X הנחיות למצבי חירום

תכן   X

רכש  X



תודה רבה

שריגטלי
מילוא מיקסום יכולות
www/mixum.co.il
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