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 מטרת ההוראה .1

לשם התייעלות וכל מבנה ציבורי אחר את סגירת מבנה העירייה מטרת ההוראה הינה לתאר 

  אנרגטית של המועצה.

 

 הגדרות .2

 א.מ.ל .2.1

 

 תוכן ההוראה .3

 :אנרגטית והתייעלות ניהול -כללי  

ניהול והקצאה מחושבת של כלל האמצעים שתוכננו ובוצעו להשגת המטרה של שימוש 

 תוך שמירה על רמות הנוחות וקצבי הייצור בארגונים. – מינימאלי באנרגיה

 במועצה מקומית שהם יש אנרגיה נצרכת או נדרשת. 

 ניהול אנרגיה מחייב התיחסות למשתנים השונים בסביבה כגון:

 מחירי האנרגיה מאמירים 

 החשש משינוי אקלים עולה 

  שימוש באנרגיה הוא תהליך קריטי 

 קיימא. -יעלות אנרגטית ופיתוח ברהגישה התהליכית היא המפתח להתי 

 

מועצה מקומית שהם המפעילה מערכת משולבת של ניהול איכות כוללת ומערכת ניהול 

ות מועצה המקומית לקידום סביבתי חותרת לניהול אנרגיה כחלק בלתי נפרד ממדיני

 הקיימות.

של מועצה מקומית שהם מקדמת פעולות לעידוד התייעלות אנרגטית בכל מבני הציבור 

 המועצה תוך העמקת המודעות בקרב המנהלים והעובדים במבני הציבור הקיימים בישוב.

צרכני החשמל המרכזיים במועצה ובישוב הם: מערכות מיזוג אויר מקומיות ומרכזיות, 

 תאורה פנימית, מערכות מחשוב ומאור רחובות.

 

 הנחיות לפעולה:

נכונה מול עמדתו האישית )מחשב,  כל עובד אחראי על ניצול אנרגטי תקין, כולל עבודה .3.1

 תאורה ומזגן(.

עובד שנעדר מעמדתו למשך למעלה משעה, עליו לכבות את המכשירים צורכי  .3.2

 האנרגיה.

 בסיום יום העבודה על כל עובד לסגור את עמדתו כל המכשירים. .3.3
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 יוודא כיבוי אורות, מזגן וסגירת חלונות./מהמבנה עובד שיוצא אחרון מהאגף .3.3

 .עובדות למנהל מערכות מידעהעובד ידווח על עמדות 

על האחראי לפעילות בחדרי הישיבות לוודא בסיום הפעילות כיבוי אורות, מזגן,  .3.3

 מחשב ומקרן. במידה והאחראי לא נוכח בסיום הפעילות, עליו למנות אחראי מטעמו.

 

 אחריות ביצוע .3

 עובדי המועצה .3.1

 

 מסמכים ישימים .3

 א.מ.ל .3.1

      

 נספחים .6

 ל.א.מ. .6.1

 

 תפוצה .7

 ראש המועצה המקומית .7.1

 סגני ראש המועצה .7.2

 מנכ"ל המועצה .7.3

 מנהלי ועובדי המועצה .7.3

 מנהל מערכות מידע .7.3
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