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 עיקרי הדוח

 

  

 ליישום לוז משוער פתרונות שהתקבלו עומסים רגולציה

יבוא מוצרי 
  חשמל

 (6)עמ' 

 
 

 
אב של כל  ת נצילות אנרגטיתחובת בדיק

מיובא במכון התקנים טרם שחרור  טיפוס
 , על חשבון היבואן.מהמכס

  
 

  
 

 
 . מעבר להסתמכות על הצהרת1

 -חלף זאת יבואן ו ומסמכי
 פיקוח של הרגולטור בשווקים.

 
 
התאמת כל התקנים לתקן  .2

 בינלאומי.

 

בהתאם לקבלת  -2017מרץ 

המשאבים הנדרשים, 

התקדמות בעדכון החוק 

 והתקנות.

דיווח צריכה 
אנרגטית 
שנתית 
 למפעלים

 (9)עמ' 

 דיווח שנתי. .1
 

החובה חלה על מפעלים הצורכים מעל  .2
 שעט"ן. 300

 דיווח דו שנתי.מעבר ל .1
 
החובה תחול על מפעלים   .2

 שעט"ן. 360הצורכים מעל 
 
בחינת היכולת לקבל את  .3

הנתונים מספקי החשמל 
ומוצרי האנרגיה בארץ. ככל 

 תתבטל חובה זו.  -שיתאפשר 

 

מתבצעת בדיקה משפטית על 

מנת לבחון את האפשרות 

לקבלת הנתונים השונים 

מחברות האנרגיה. ככל שלא 

יידרשו מספר  –יתאפשר 

חודשים מצומצם לתיקון 

התקנות, בהתחשב בצורך 

הנדרש לקבלת הערות 

משרדי ממשלה אחרים 

 ואישור הכנסת.

סקר 
להתייעלות 
אנרגטית 
 במפעלים

 (11)עמ' 

 סקר חמש שנתי. .1
 
 
החובה חלה על מפעלים הצורכים מעל  .2

שעט"ן )פורסמו תקנות להורדת  2000
וחיוב ביצוע  שעט"ן 700-הרף ל

 מסקנות(.

 
צרכן יגיש סקר אנרגיה מדי  .1

 )שבע( שנים. 7
 
צרכן שמיישם את התקן  .2

ת הגשת תחול חוב 50001
 (תשע) 9סקר אנרגיה מדי 

 שנים.
 
 ביטול חובת יישום הסקר .3

 .)בטיוטת התקנות(
 

החובה תחול על מפעלים  .4
 שעט"ן. 1500הצורכים מעל 

 

טיוטת תקנות כמעט 

הושלמה. היא תועבר 

להערות למשרדי ממשלה 

ולאחר מכן לאישור וועדת 

 הכלכלה של הכנסת.
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 מבוא

 

(, 2014 לאוקטובר 22מיום  2118 ' )החלטה מס'הפחתת הנטל הרגוטורי'דבר החלטת הממשלה ב

 שרי הממשלה, כל אחד בתחומו, להפחית את הנטל הרגולטורי.הטילה על 

הנטל הרגולטורי שנערך באגף שימור אנרגיה בשנת  דוח זה מהווה סיכום של תהליך הפחתת

2015. 

 

 

 לרגולטור בהקשר ורקע פרטים 

פועל  ,המשרד( –)להלן  האנרגיה והמיםהתשתיות הלאומיות, האגף לשימור אנרגיה במשרד 

לשיפור מאזן האנרגיה של ישראל באמצעות ייעול השימוש באנרגיה וניצולה בצורה מיטבית. 

על קביעת נהלים, אישור ואכיפת ביצוע סקרי אנרגיה,  שבמשרד כחלק מפעילותו, אמון הרגולטור

הטלת מגבלות יבוא על מכשירים קביעת החובה לבדיקה מדגמית של מכשירי חשמל מסוימים, 

 ועוד.  , קידום תקנות שונותמל, סימון יעילות אנרגטית על מכשירי חשמלצורכי חש

לחוק מקורות אנרגיה אשר קובע כי לצורך מימוש מטרתו של  3מתוקף סעיף  פועלהרגולטור 

 החוק, רשאי השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת להתקין תקנות בדבר :

i.  אנרגיה;הדרכים להבטחת חסכון ויעילות בניצול מקורות 

ii. ;הדרכים להבטחת חסכון ויעילות בשימוש באנרגיה 

iii. ;ביצוע הסכמים בינלאומיים בתחום חיפושי אנרגיה והשימוש במקורות אנרגיה 

iv. ;הסדרת השימוש במקורות אנרגיה בשעת חירום 

v. ;דרכי הכנת תכניות להקמתן או להרחבתן של תחנות כוח גרעיני להפקת חשמל 

vi. רות אנרגיה וניצולם;עידוד המחקר והפיתוח בתחום מקו 

vii.  ריכוז מידע וחילופי מידע בתחום האנרגיה ותיאום בין עוסקים באנרגיה, בחיפושי

 וע תכניות אנרגיה.מקורות אנרגיה ובביצ

 

, אשר נדרש לספק קטןאנרגיה כי לדעת הרגולטור, לאור היותה של מדינת ישראל, משק  ,יצוין

בא חשמל ממדינות שכנות )בניגוד לאירופה, למשל(, יללא יכולת לי ,לעצמו את צריכת האנרגיה

, יש לעתים להחמיר או לנקוט בשיטות באקלוםהמשקיע אנרגיה רבה  ,בעל אקלים ים תיכוני

שונות ביחס לשאר מדינות העולם המתקדמות אשר מאופיינות לרוב בעצמאות אנרגטית רחבה 

 יותר ואקלים קריר יותר.

 

 האינטרס הציבורי –מטרת החוק 

הסדרה של ניצול באמצעות  ,להבטיח את אספקת האנרגיה של מדינת ישראל מטרת החוק הינה

שימוש בהם ביעילות בהתאם לצרכי המשק השונים,  מקורות האנרגיה הקצאתמקורות האנרגיה, 

השקעות המדינה  הקטנתגם , הקטנת עלויות האנרגיה לצרכן הקצה וכתוצאה מכך ובחסכון

 ,האינטרס הציבורי המגולם ברגולציות המתוארות במסמך משותף לכולן. בתשתיות אנרגיה

 יענה עלאשר  ,ומתייחס לצמצום צריכת האנרגיה במשק לטובת הבטחת משק חשמל יעיל וחסכוני

 כי ,יצוין .לצרכן בין מוצרים שונים ויספק יכולת השוואה נאותה צרכי האנרגיה של הצרכנים

, דרישותיו של אשר מהוות חלק משמעותי מן ההוצאותה , לאור עלויות האנרגיבמקרים רבים
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הרגולטור משרתות גם את האינטרסים הכלכליים של העסקים באמצעות חיסכון כלכלי בצריכת 

כאשר הוא נמדד כתועלת ברמה משקית, או גם בהיבט הצר של עסקים  . חיסכון זה,האנרגיה

 ובביצוע בדיקות.עולה במקרים רבים על ההשקעה הראשונית במוצרים שונים, 
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 הבסיס החוקי 

כפי שהותר לו על פי חוק, קבע השר, בין לצורך מימוש מטרות חוק מקורות אנרגיה כמפורט לעיל ו

 להלן:תקנות בנושאים המפורטים השאר, 

התייעלות אנרגטית מינימלית או לחלופין לצריכת חשמל מקסימלית קביעת דרישות ל .1

 ;למוצרי צריכה חשמליים

 אנרגיה;ניהול משאבי קביעת חובת דיווח על צריכת אנרגיה ומינוי אחראי  .2

 ;לצורך אבטחת שימוש יעיל באנרגיה ביצוע סקר לאיתור הפוטנציאל לשימור אנרגיה .3

לצורך אבטחת שימוש יעיל  קביעת חובת בדיקה תקופתית למכשירים צורכי אנרגיה .4

 .באנרגיה
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 חשמל  כשירים צורכימ ומכירת סימון, , ייצוריבואל היתר -רגולציה א' 

 

על מכשירים צורכי  , ייצור ומכירהכחלק מפעילותו, אמון הרגולטור על הטלת מגבלות יבוא

מספר קטגוריות ל ונחלק מבוסס על סף צריכת אנרגיה מרבי בהיבט זהמתן ההיתר אופן  .חשמל

 בהתאם לאופי המוצר.

 

 מכשירי חשמל ביתייםיבוא היתר ל

כי לא ייבא, ייצר או ישווק אדם אלא אם קיבל  ,מקורות האנרגיה בנושאים אלו קובעותתקנות 

אישור על צריכת האנרגיה ממעבדה מאושרת. לצורך קבלת האישור, הבקשה מוגשת באמצעות 

מערכת מסלו"ל. מערכת מסלו"ל )מערכת סטאטוס לרישיונות ואישורים ליבואן( מאפשרת 

ס להתעדכן בכל עת במצב הטיפול בבקשות, החל מהגשת הבקשה ליבואנים, יצואנים ועמילי מכ

ועד לאישור למכס. המשתמשים יכולים לצפות בסטאטוס הטיפול, להתעדכן בהודעות כלליות 

מטעם המשרד ולקבל עדכונים שוטפים במצב הטיפול בבקשות, כל זאת תוך שימוש במנגנון 

 רכת. אבטחה קפדני ושימוש בכרטיס חכם לזיהוי ולכניסה למע

 

לאחר מילוי טופס ממוחשב הכולל את שם הדגם, שם המוצר, ארץ מוצא, פרטי היצרן/היבואן 

, מזין את נתוני הבדיקה למערכת הנדרשותבדיקות הונתונים אנרגטיים, מבצע מכון התקנים את 

ומפיק תווית אנרגיה. לאחר הזנת נתוני הבדיקה, הבקשה עוברת לאישור האגף ולאחר  מסלו"ל

קבלת אישורו, מפיקה מערכת מסלו"ל באופן אוטומטי תווית אנרגיה ואישורים ליבואן/יצרן, 

 למכון התקנים ולמכס וכן שומרת את הנתונים במאגר המידע של האגף.

 

להערכת הרגולטור, תהליך האישור על י עבודה אך ימ 14החוק קובע כי נדרש לספק אישור תוך 

 .שעות 24 -האגף לרוב אינו לוקח יותר מ ידי

 

 

 מזגנים ו , מקפיאיםמקררים

, למעט בין לאומי הם בהתאם לתקן תנאי הבדיקה ,ולמזגנים מקררים ,למקפיאים ביחס

תנאי האקלים מעלות, זאת עקב  25מעלות ובאירופה  35טמפרטורת המדידה אשר הינה בישראל 

 Aאשר נע בין  על פי דירוג יעילות אנרגטיבישראל מקררים, מקפיאים ומזגנים מדורגים  .בישראל

ולאחר מתן האישור, האישור תקף לכלל לאב טיפוס הבדיקה מבוצעת באופן חד פעמי . G -ל

, זה למשך תקופה של מספר שניםלאותו אב טיפוס לאורך חיי דגם הדגמים המשויכים המוצרים 

( באמצעות נטילת מוצר 4או עד לביצוע בדיקה תקופתית שנעשית מדי מספר שנים )בדרך כלל 

  ובדיקתו במכון התקנים, כמוגדר בתקן.מהשוק 

 

 

 



8 
 

 מדיחי כלים, מייבשי כביסה, מכונות כביסה ותנורי אפייה

מסדירות את אופן אישור  ,תקנות מקורות אנרגיה )צריכת אנרגיה מרבית למכשיר חשמל ביתי(

ייבוא מכשירי חשמל ביתיים. התקנות מגדירות מכשיר חשמל ביתי כ"מדיח כלים, מייבש כביסה, 

מכונת כביסה ותנור אפייה" וקובעות כי לא ייבא אדם, לא ייצר לשימוש בארץ, ולא ימכור מכשיר 

ית כמפורט חשמל ביתי אלא אם כן מעבדה מאושרת אישרה שהוא בעל צריכת אנרגיה מרב

בתקנות ולמכשיר צורף אישור ממעבדה מאושרת על עמידתו בצריכת האנרגיה כאמור. בשטח, 

לצורך עמידה בתקנות אלו, נדרשים יבואנים ויצרני מכשירי חשמל ביתיים להגיש טופס למכון 

באופן עצמאי ומפיק  בינלאומייםהתקנים אשר בתורו מבצע את הבדיקות בהתאם לתקנים 

שמש את היצרן/יבואן לצורך היבוא מהמכס. הבדיקה מבוצעת באופן חד פעמי אשר מ אישור

פעם בשנה מעביר מכון התקנים  ולאחר מתן האישור, האישור תקף לכלל המוצרים מדגם זה.

 רשימה של הדגמים המאושרים ותוצאות לאגף שימור אנרגיה.

 

מורכבת מתתי דרגות  Aממוצרים אלו, על פי התקינה האירופאית, דרגה  הסף באשר לדרישות

(A+ ,A++ )'בין מוצרים הנכללים בדרגה זו מגיע לעתים לכדי כפול ביעילות האנרגטית והפער  וכו

(, כולל את כל מוצרי החשמל להם Gבנוסף, הדרגה הנמוכה ביותר )ה זו. גממוצר אחר הנכלל בדר

ואתיות לצרכן, לצורך התמודדות עם בעיה זו ומתן יכולת השוצריכה מתואמת גבוהה יותר. 

וביטל  צמצם הרגולטור את מתח הדרגות בשיטת הדירוג הישראלית ביחס לתקינה האירופאית

וממנה  Aכך שהרמה בעל הנצילות האנרגטית הגבוהה ביותר תהיה  Aאת תתי הדרגות ברמה 

שוקלים הם נראה כי  , כירופייעל פי מידע שנמסר מהאיחוד הא .Gיקבעו שאר הדירוגים עד 

היינו אימוץ השיטה , ד+++A לשהשיטה  וביטול  Gעד  Aהשיטה של דירוג מ בחיוב אימוץ 

 הקרוב לדירקטיבה האירופית.עדכון בהישראלית 

  

  יחידה לקירור מים )צ'ילרים(היתר ליבוא  

אלא אם כן הוגשה לממונה חוות  צ'ילר , ימכור או ישווק אדםכי לא ייבא, ייצר קובעות התקנות

דעת מקצועית והממונה שוכנע על פיה כי אותה יחידה עומדת בדרישות היעילות האנרגטית 

 המזערית. חוות דעת מקצועית מוגדרת בתקנות כאישור של אחד מהגורמים הבאים:

i. 1997-כהגדרתה בחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז ה מאושרת,מעבד; 

ii.  מעבדתEUROVENT  אוARI – ממוקמות אשר אינן  מדובר במעבדות בין לאומיות

 בישראל;

iii.  ,מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים

 הקמה או תפעול יחידות קירור מים. שנים בתכנון, 10, שהוא בעל ניסיון של 1958-התשי"ח

 

, במקרה זה הבקשה מוגשת 2014כי מדובר בתקנות חדשות שנכנסו לתוקף בינואר  יש לציין

 .ישירות לאגף לשימור אנרגיה והוא הגורם המאשר

 

, צ'ילרים כיום( 4000 -להערכת הרגולטור, כרבע מצריכת החשמל בארץ מיוחסת לצ'ילרים )כ

על פי ההערכה,  .50%-מכאשר בזמן צריכת השיא, צריכת החשמל המיוחסת לאקלום הינה גבוהה 

צ'ילרים נוספים. כמו כן, להערכתו, על בסיס סקר  400עד  300 -כל שנה מיובאים לישראל כב
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 כך שבקניית צ'ילר חדש ניתן להתייעלות אנרגטית,שנערך לאחרונה, קיים פוטנציאל משמעותי 

 אנרגטית תלצורך הבטחת התייעלובנוסף, שלוש בלבד. -לעתים להחזיר את ההשקעה תוך שנתיים

 -חודשים אשר עלותה כ 36 -חובה לבצע בדיקת יעילות אנרגטית לצ'ילרים אחת ל קיימתכאמור, 

ש"ח, כאשר להערכת הרגולטור ניתן ל"השיב" את עלות הבדיקה בדמות חיסכון בעלויות  4,000

משנת  החלחלה הבדיקה מבוצעת לצ'ילר חדש חובת יש לציין כי  .זמן קצר ביותרחשמל תוך 

 השימוש החמישית.

 

 

 

 היתר ליבוא מנועי השראה חשמליים

בדומה למוצרים אחרים, תקנות מקורות אנרגיה )נצילות אנרגיה של מנועי השראה חשמליים( 

קובעות כי לא ייבא אדם, לא ייצר ולא ימכור מנוע אלא אם כן הוא עומד בנצילות המזערית 

התקן. גם במקרה זה, האישור ניתן על ידי מכון התקנים וללא צורך באישור  המותרת על פי

הרגולטור, דרישות הסף בישראל לצורך קבלת האישור  פיאקטיבי של האגף לשימור אנרגיה. על 

  נמוכות מהדרישות הנהוגות באירופה.

 

 

  רגולטוריים שזוהופרוט עומסים 

 

 .המפוקחים על ידי תקנות אלו אינו מיוצר בישראלהמוחלט של המוצרים רובם   -עלויות גבוהות .1

לאב טיפוס נתון במעבדות בחו"ל /או ן התקנים ובמכו , מעבר לזמן ההמתנהת הבדיקהעלו

כי בהנחה והוחלט לייבא את המוצרים  ,יש לציין .בודדים ₪עשרות אלפי  באלפי עדמסתכמת 

כך , הרלוונטיים תחת אב הטיפוס שנבדק, הרי שעלות הבדיקה מתחלקת למעשה על כלל המוצרים

מנגד, יבואן אשר רוצה לייבא  .תלוי בהיקף המוצרים המיובאיםשעלותה מספר שקלים למוצר, 

בדיקה לו הסכם הכרה עם או מכון דגם של מכשיר חשמלי אשר כבר עבר את בדיקת מכון התקנים 

בנוסף, מדי שנה נדרשים יבואנים להחליף  עלות הבדיקה נמוכה באופן משמעותי.מכון התקנים, 

ברגע האחרון, דבר אשר יוצר התוויות המעודכנות מתקבלות לטענתם תוויות למוצרים כאשר 

 עלויות נוספות ליבואן עקב התהליך המסורבל של החלפת תוויות קיימות בכל המכשירים. 

 

קיים הבדל בין  ,בבדיקת תפוקה ונצילות של מוצרים מסוימים – סטייה מהתקינה הבינלאומית .2

ת מבדיקת לדוגמא, בתחום המזגנים עברה התקינה האירופאי הנהוג באירופה לנהוג בישראל,

גורם לכך שלא ניתן לייבא לארץ  . הבדל זהSCOP/SEERלשיטת  EER/COPמזגנים בשיטת 

יוצר פער טכנולוגי מול אירופה , פן הבדיקהודגמים הנמכרים באירופה בגלל השוני בתקנות וא

  .לתחרות בשוק  ויכול להוות חסם בהיבט זה

 

השוני באופן המדידה, ביחס לאופן המדידה הנהוג באירופה, מקשה לעתים על – חוסר וודאות .3

ועל  ניםהבדיקה במכון התקהיבואן בהערכה האם המוצר עומד בתנאי הסף הנדרשים בטרם ביצוע 

 בהיבט יכולת התכנון. כן משפיע
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 פתרונות הרגולטור במסגרת הפחתת הנטל הרגולטורי

 

מראש לצורך  אישורהרגולטור קיבל החלטה עקרונית לעבור משיטת התערבות בשוק של קבלת 

יבוא מוצרי חשמל, לשיטה של הסתמכות על הצהרת יבואן ופיקוח בדיעבד בשווקים, בהתאם 

 ראוי. למודל ניהול סיכונים

 

שניתן יהיה התאמת תקן הבדיקה לתקן בדיקה בינלאומי מקובל, כך  עלעקרונית  הוחלט ,כמו כן

יודגש, כי לא תתבצע בקרה או  לייבא מוצרי חשמל בהתבסס על מסמכי היצרן ומעבדות מחו"ל.

בדיקת איכותן של מעבדות היצרן או מעבדות אחרות בחו"ל או בישראל. ככל שהרשות להסמכת 

בפיקוח  ההקלשקול מעבדות במשרד הכלכלה תוכל להסמיך מעבדות כאמור, הרי שניתן יהיה ל

 צרים להם יהיו אישורים ממעבדות אלו. על מו

 

יוזכר, כי לאור העובדה כי צפויים להתקבל מסמכי יבוא ממעבדות רבות בעולם, אשר איכותן 

יתבצע הן על ידי בדיקת  הפיקוח בשווקיםבר בדיקה, הרי שוטיב הבדיקה שהן עורכות, אינו 

המוצרים עצמם והעברתם למעבדה והן על ידי נטילת באופן מדגמי,  , אשר ייבדקומסמכי היבוא

 , והכל בהתאם למודל ניהול סיכונים שייבנה.מוסמכת לשם ביצוע הבדיקה

 

, כך שניתן יהיה יכולות להביא להגדלת מספר דגמי מוצרי החשמל שייובאו לישראלהחלטות אלו 

 אנרגטיתהת הנצילות ללא הצורך הקיים כיום בבדיקלייבא באופן פשוט יחסית מוצרי חשמל 

כי היעילות האנרגטית של המוצרים המיובאים  ציין, כי קיים סיכוןהרגולטור  .מכון התקניםב

התייעלות אנרגטית  17%) תיפגע, וממילא יעדי ההתייעלות האנרגטית עליהם הצהירה המדינה

 מוצרי חשמל אלו.ומכירה של בדיעבד לאחר יבוא רק , לאור העובדה כי יתבצע פיקוח (2030בשנת 

 

 .2017 יוני  :לביצוע לוז

בלתי תלויים לצורך נטילת המוצרים יישום ההחלטות הללו מתבסס על כך שיועברו תקציבים 

מספיקים, כך שהרגולטור יוכל לרבות כלי רכב,  ,ואמצעים נוספיםתקני כח אדם כן וובדיקתם, 

ידום לבצע את תפקידו בשמירה על משק האנרגיה הישראלי, תוך הפחתת הנטל הרגולטורי וק

להסדיר את  –כמו כן, נדרש לבצע תיקון חקיקה ראשית ועדכון תקנות ובנוסף  התחרות בתחום.

לאור  ביצוע החקירות של יחידת האכיפה באגף שימור אנרגיה מול משרדי ממשלה שונים.

 המורכבות של ביצוע העדכון, הלו"ז המוצע יכול ויתעדכן מעת לעת.
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 צריכת אנרגיה ומינוי אחראי אנרגיהחובת דיווח על  –רגולציה ב' 

 

כי מפעל  ,קובעות 1993 –תקנות מקורות אנרגיה )פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה( התשנ"ד 

וכל תאגיד שהוקם בחוק או  שווה ערך מזוט ומעלה טון 300שצריכת האנרגיה השנתית שלו הינה 

צריכת האנרגיה השנתית בגין השנה של כל שנה דו"ח לממונה על  במרץ 31יחויב להגיש עד  לפיו,

ר הדלק ביחידות גולמיות, פעולות שבוצעו ול פרטים בגין צריכת החשמל ומחישחלפה. הדוח יכל

 מידע נוסף. ן לחסכון באנרגיה וכ

 

לתקנות, כל מפעל כאמור, יחויב במינוי אחראי לקידום הצריכה היעילה של  2כמו כן, על פי סעיף 

רגיה באחד המוסדות אנסיום קורס ממוני  תש להיות בעל תעודאנרגיה אצלו, האחראי נדר

, או (, או פחות במקרה של השלמות כגון בלימודי הנדסאי שוניםשעות הדרכה 200-המאושרים )כ

 .ללא עלות האנרגיהלעבור מבחן פטור במשרד

 

 תפקידו של האחראי יהיה לדאוג לפעולה תקינה, יעילה וחסכונית של מערכות המפעל; מניעת

בזבוז אנרגיה; פיקוח על תפעול ותחזוקה המבטיחים נצילות מרבית של המתקנים והתהליכים; 

מדידת צריכה חודשית של חשמל וחומרי דלק; מדידת צריכת אנרגיה ליחידת מוצר או לפי בסיס 

כמותי אחר; התקנת מכשירי מדידה ובקרה ורישום סדיר של הנתונים הנמדדים; ביצוע ורישום 

ות תקופתיות במתקני בעירה ובדיקות נוספות; ייזום פעולות למניעת ירידה בנצילות בדיקות נציל

אנרגטית של המתקנים; המלצה על פעולות לשימור אנרגיה וקידום יישומן; הדרכה והשתלמויות 

 עובדים; והכנת הוראות מפורטות לשימור אנרגיה. 

 

יצוין, כי בהיבט זה, למשרד להגנת הסביבה עתידות להיות דרישות דיווח דומות במהותן לאלו 

 שנקבעו על ידי האגף וזאת מתוקף תקנות שיותקנו מכוח חוק אוויר נקי. 

 

 נתוני שטח רלוונטיים:

 מקסימום מינימום  נושא  מס"ד

 2700 500  מספר מקרי אי ציות/הפרה המתועדים בשנה )בממוצע( 1

 150 80 מספר מקרים שהסתיימו בהטלת סנקציות בממוצע 2

 * הנתונים מבוססים על הערכה בלבד וניתנו על ידי הרגולטור

 

 

 יקריים שזוהו פרוט סוגי עומסים ע

החובה למינוי אחראי אנרגיה והמשאבים הנדרשים לצורך הכנת הדיווח יוצרים עומס  –עלויות .1

יחד עם זאת, בעת התייחסות לעומס זה, יש לתת את הדעת לכך  .סף הדרישות רגולטורי בהיבט

מן הזמן וכי עומס זה מושת על מפוקחים קטן של העובד רק בחלק  העסקהשחובת המינוי מחייבת 

יחסית. כמו כן, בעת התייחסות נמוכה בעלי היקף פעילות רחב אשר בעבורם מדובר בהוצאה 
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, קיימת כדאיות כלכלית הינתן תכנון מתאיםבלטור על פי הרגוכי  ,לעומס זה, יש לתת את הדעת

 לביצוע פעילות כאמור.גדולה ביותר 

 

טופס הדיווח מחייב דיווח על פרטים שונים וביניהם צריכת דלקים  – מורכבות ופרטנות הדרישה .2

בחלוקה לסוג הדלק, לחץ עבודה בדודים, נתוני צריכת מים בחלוקה למי קולחין, מים מלוחים 

, התפלגות צריכת החשמל ועוד. על אף שחלק מן הנתונים ניתן להשיג בנקל, נראה כי ומים שפירים

ורך האמור אשר טומן בתוכו השקעת משאבים במקרים מסוימים יש צורך בהקמת מערך דיווח לצ

, כי יצוין בהקמת מערך דיווח ובקרה כאמור ואשר יתכן כי כלל לא היה מוקם ללא דרישת הדיווח.

נדרשת לצורך מציאת דרכים ופתרונות להתייעלות אנרגטית, כך שהעומס המוטל רמת הדיווח 

 חיסכון כספי משמעותי. לפוטנציאל בגינן מביא

 

לדיווח כפול גם למשרד להגנת הסביבה והאפשרות לשוני בדרישות  פוטנציאלה –דרישות כפל  .3

קש לציין כי הוא האגף מב: הערה לחייב השקעת משאבים בדיווח כפול. הדיווח והמדידה עלול

עם שינוי התקנות יוכל המשרד  .עושה מאמצים מול המשרד להגנת הסביבה לשת"פ בטופס הדיווח

 על ויסתמך הדוח הגשת מחובת יפטור"ס להגנ והמשרד, ביבהסת הלמשרד הגנהנתונים להעביר 

  .האנרגיה למשרד שהוגש הדוח

 

 

 פתרונות הרגולטור במסגרת הפחתת הנטל הרגולטורי

 

שעט"ן לדווח על צריכת האנרגיה שלו מדי שנה. הצעתנו הינה  300כיום נדרש כל צרכן מעל 

וכמו כן לרווח את הדיווח לפעם בשנתיים. במקביל, אנו פועלים מול  20%-להעלות הרף האמור ב

על מנת לבחון את האפשרות לקבל את נתוני צריכת האנרגיה )לרבות  גורמי ממשלה רלוונטיים

 ( מבלי להזדקק לדיווח מצד הצרכן.עודו דלקים, חשמל

 

 לוז לביצוע

בדיקה משפטית על מנת לבחון את האפשרות לקבלת הנתונים השונים מחברות  מתבצעת

יידרשו מספר חודשים מצומצם לתיקון התקנות, בהתחשב בצורך  –האנרגיה. ככל שלא יתאפשר 

 .הנדרש לקבלת הערות משרדי ממשלה אחרים ואישור הכנסת
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 ביצוע סקר לאיתור הפוטנציאל לשימור אנרגיה – רגולציה ג'

 

, 1993 -על פי תקנות מקורות אנרגיה )ביצוע סקר לאיתור הפוטנציאל לשימור אנרגיה(, התשנ"ג 

 5בצע מדי לטון שווה ערך מזוט,  2,000מחויבים צרכני אנרגיה גדולים בעלי צריכה שנתית מעל 

החלטת ל בהתאם ,סף זה צפוי להיות מעודכן. אנרגיה שנים סקר לאיתור פוטנציאל לשימור

ל. הסקר נועד לקבוע המלצות לצורך הקטנת הוצאות על  .טון שווה ערך מזוט 700מעל ל ,ממשלה

אנרגיה, ובודק פרמטרים כגון צריכת אנרגיה של הצרכן ושל המתקנים והמערכות שלו, התפלגות 

 100,000 -לכ ₪ 10,000עלות הסקר נעה במרבית המקרים בין  ,להערכת הרגולטורהצריכה ועוד. 

 שקליםעשרות אלפי הינה כ, כאשר העלות הממוצעת , תלוי בגודל הצרכן ובעומק הסקר₪

 .בודדים

  

במסגרת ביצוע הסקר, יש ליצור כלי עדכון לצורך איסוף מידע, מעקב ודיווח על שינויים, אשר 

רבי. בהמשך, הממסייעים גם בהערכות עתידיות ותחזיות לקביעת פוטנציאל החיסכון הכספי 

נקבעות הפעולות לביצוע מיידי ועתידי, ונבחנים הכלים לשילוב פעולות לשימור אנרגיה בתוכניות 

אנרגיה לרוב מצדיקות רגולטור, הדרכים המוצעות לשימור ה פיוהפיתוח של המפעל. על  ההשקעה

ייעול ושיפור , מתקנים לשילוב כוח וחוםב פן כלכלי וכוללות בין השאר שימושאת כדאיותן גם באו

שימוש באנרגיה המופקת , תאורהמתקני מערכות חום, מיזוג אוויר, דודי קיטור, מתקני שריפה ו

שיפור וייעול מערכות , גז( או משאבות חום גיאותרמיות-מתחדשות )שמש, רוח, ביו מאנרגיות

הסקר מבוצע על  .הסטת עומסיםוהשבת חום שיורי  ,שימוש יעיל במערכות אוויר דחוס, חשמל

דרש נבסיס תכנית שמאושרת על ידי האגף, ולאחר השלמתו בתום שנה מיום קבלת אישור בכתב, 

מפעלים נדרשים לתקן כל פרט בסקר או בעדכון לסקר, תוך שלושה חודשים להעביר עדכונים. 

 מיום קבלת דרישת על כך בכתב מהממונה.

 

האנרגיה והמים הכין  התשתיות הלאומיות, משרדלצורך הבטחת בהירות בהנחיות וביישום, 

ת כנקוד ישמשמפרט לביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה במפעלים ומוסדות, אשר 

או  CRMכמו כן, המשרד מקדם הקמת מערכת מוצא לביצוע מהלכי התייעלות אנרגטית. 

 האנרגיה. ימקוונת לקליטה וניתוח סקרפלטפורמה אינטרנטית( 

כשירות לציבור, גיבש משרד האנרגיה והמים רשימה של סוקרי אנרגיה )בודדים , בנוסף

 ותאגידים(. 

 

 

 שטח רלוונטיים יפוי נתונימ

  מקסימום  מינימום  נושא  מס"ד

 300 100  מספר מקרי אי ציות/הפרה המתועדים בשנה )בממוצע( 1

 0  מספר מקרים שהסתיימו בהטלת סנקציות בממוצע  2

 * הנתונים מבוססים על הערכה בלבד וניתנו על ידי הרגולטור

הנושא  נפתר וקנסות . קשיים משפטיים שונים* לא הוטלו קנסות על הפרת תקנה זו בשל חוסר סמכות ו

 בקרוב. יםטלכלו להיות מויו
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 שזוהויקריים פרוט סוגי עומסים ע

הרגולטור, עלות ביצוע סקר אנרגיה כאמור עלולה להגיע לכדי עשרות אלפי פי על  -עלויות גבוהות  .1

מקרים רבים, ביצוע הסקר שבשקלים. יחד עם זאת, בעת שקלול עלות זו, יש לתת את הדעת לכך 

 .על גופים גדולים במיוחד בלבד החל הדרישהוכי  מבחינה כלכליתמשתלם 

 

מדובר בסקר מקיף אשר כולל התייחסות להיבטים נרחבים  – מורכבות ופרטנות הדרישה .2

מפעילות המפעל ודרישות רבות. יחד עם זאת, בעת שקלול עומס זה, יש לתת את הדעת לכך 

 דרישות אלו.במוסמך אשר צפוי להיות מיומן ובקי חיצוני שהסקר נערך על ידי סוקר 

 

המשרד להגנת הסביבה החל לחייב, במסגרת חוק אוויר נקי, מפעלים שונים  –כפל הדרישות  .3

האפשרות לדיווח כפול בהגשת מיפוי צרכני אנרגיה וסקירתם, בצורה שמהווה כפילות רגולטורית. 

דיווח והמדידה עלול לחייב השקעת גם למשרד להגנת הסביבה והאפשרות לשוני בדרישות ה

 משאבים מיותרים בדיווח כפול ולהקשות אף בהיבט יכולת התכנון.

 

 

 פתרונות הרגולטור במסגרת הפחתת הנטל הרגולטורי

 

ן, מדי חמש שנים. על פי החלטת "שעט 2000החיוב על ביצוע סקר כיום הינו על צרכני אנרגיה מעל 

להערות הציבור תקנה מעודכנת אשר מורידה את הרף לחיוב ביצוע סקר  פורסמה, 2508ממשלה 

הינה להפחית את  ההצעהסיכום עקרוני עם משרדי הממשלה על רף זה.  הושגן ואף "שעט 700-ל

פעם  –ן בשלב ראשון ולרווח את חובת ביצוע הסקר, במקום פעם בחמש שנים "שעט 1500-הרף ל

יחויבו בביצוע סקר פעם בתשע שנים. כמו כן,  50001בשבע שנים )הגשת הסקר(. בעלי ת"י 

גופי מדינה, אשר רוב תקציבם הינו תקציב  הסקטור הפרטי לא יחויב בחובת מימוש הסקר.

ממשלתי )כגון משרדי ממשלה, יחידות סמך, גופים מתוקצבים וכדומה(, יחויבו בביצוע מסקנות 

 הסקר הכלכליות.

 

 בסיכום עם משרדי ממשלה אחרים ובאישור וועדת הכלכלהמספר חודשים, מותנה  :לוז לביצוע

 של הכנסת.
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הציבור הצעות ובקשות  – "שולחנות עגולים" שיח עם בעלי עניין -א' נספח 

 והתייחסות המשרד

 

 

יודגש, כי בשיח האמור לא נכח נציג של המשרד ולאור זאת לא ניתן לחוות דעה מקצועית על 

 הדברים כפי שנאמרו ונרשמו.

 

נקודות התייחסות  במסגרת השיח עם בעלי עניין התקיימו דיוני "שולחנות עגולים" בהן הועלו

ואפשרויות להפחתת הנטל הרגולטורי. שולחן עגול אחד התמקד בתהליך סקר אנרגטי, דיווחים 

 וממונה אנרגיה, שולחן עגול שני התמקד בתהליך ייבוא מוצרי חשמל וצ'ילרים.

 :אליהםונים אלו והתייחסות המשרד להלן הבקשות שהועלו בדי

 

 

 סקר אנרגטי + דיווחים .1
 
 
 

 התייחסות משרד בקשות ציבור

קידום שימוש במגדלי קירור מבוססי מים 

ולא רק על מגדלי קירור המבוססים על 

 אוויר.

המשרד מעוניין בשימוש במגדלי קירור מבוססי מים ומנסה 

מזה כמה שנים, אך ללא  לקדם תמיכה של המשרד להגנ"ס

 במשרד להגנת הסביבה מתעכב לצערנוהצלחה. כרגע הנושא 

 עקב התנגדות האגף לשפכי תעשייה

 צ'ילרים:

 .   מבקשים הפחתת המכס על הצ'ילרים1 .1

טוענים שאחת לשלוש שנים צרכן צריך  .2

לעבור על פי התקנות בדיקת צ'ילר. אם 

לא עמד בדרישות המשרד צריך להחליף 

 הצ'ילראת 

אין ודאות בקשר למועדי  -מענקים .3

פרסום המכרז, והוא מתפרסם לתקופה 

 קצרה

 טפסים מורכבים להשתתפות במכרז .4

 

 נושא המכס אינו בתחום טיפולנו. .1

אין חובה להחליף את הצ'ילר אפשר לשפץ ולשפר  .2

 נצילות

 תלוי במועד אישור תקציב המדינה פרסום המכרזים .3

ולא לתחום שייך לתחום חוק חובת המכרזים  .4

 המקצועי. ייבדק על ידי אגף תכנון וכלכלה.

 

 לא רלוונטי ליחידה קשיים בהקמת תחנת כח קטנה



16 
 

 לא רלוונטי ליחידה הגבלה על השימוש בגז האמוניה

 סקרי אנרגיה:

ארוכים מידי ודורשים תשומות רבות.  .1

 ניתן להשתמש בדוחות פנימיים קצרים 

הנחיות הסקר לא ברורות. ניתן  .2

 checklistלהסתפק ב 

 

 

 

יש כפילות בין החובה השנתית לעדכון  .3

הסקר לבין הדווח במסגרת הדו"ח 

השנתי. לא ברור מדוע נדרש עדכון זה 

אם מגישים בכל מקרה דוח שנתי 

 למשרד האנרגיה.

לא ברור מה המשרד עושה עם נתוני  .4

 הסקר

 

 מבקשים שהמשרד יפיץ בשקיפות את .5

 Benchmark-הנתונים המשוקללים כ

כדי שמנהלים יוכלו לראות היכן הם 

ביחס למקובל בענף ויוכלו לבצע פעולות 

 על מנת לצמצם אנרגיה ועלויות. 

 

הדוחות הפנימיים לא מספקים את המידע הנדרש  .1

 .למשרד

קיים מפרט ברור ומוגדר שניתן להיעזר בו להכנת  .2

 checklistהסקר.  לא ניתן לבצע את הסקר עם 

מאחר ונדרש לבדוק את צרכני האנרגיה שבעסק, 

למדוד צריכות, לאתר בזבוזים ולהציע הצעות 

לשיפור צריכת האנרגיה והערכת פוטנציאל החיסכון 

 של כל אחד.

במסגרת "עדכון סקר" מדווח העסק על פעולות  .3

שנעשו כדי לצמצם צריכה, ובמסגרת "דו"ח צריכת 

צריכת החשמל. אנרגיה" מדווח העסק על רמת 

שני דברים שונים. היום מגישים את שני מדובר ב

  .הדיווחים על גבי אותו טופס

המשרד מרכז מידע על צריכת חשמל בכל  .4

הסקטורים בעיקר לצרכים סטטיסטים ולצורך 

קבלת החלטות בדבר הכדאיות של השקעה במגזרים 

  .שונים או טכנולוגיות שונות

סקרים. המשרד  לעשות רק אם עורכים. ניתן מקובל .5

יקדם מערך ממוחשב שידווח על ממצאים של סקר 

לטכנולוגיות ולסוגי  benchmarksאנרגיה ויציע 

 צרכנים.

 

הסקר מוצג ומוגש למשרד  –כפל רגולציה 

הגנת הסביבה באופן שגורם לכפל רגולטורי 

גם מול המשרד להגנת הסביבה. ייתכן כי 

המשרד להגנת הסביבה יכול לקבל ממשרד 

 האנרגיה אישור שהכל תקין. 

 

סקר אנרגיה שמועבר למשרד שלנו מאושר אוטומטית ע"י 

המשרד להגנת הסביבה ושיטה זו מקובלת עליהם. מי שלא 

הגיש למשרדנו סקר כנדרש, מחויב על ידי במשרד להגנת 

הסביבה להגיש להם את הסקר באופן ישיר לצורך קבלת 

ל ידי המשרד, . יודגש, כי החובה המוטלת ערישיון עסק
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 יבוא מוצרי חשמל ביתיים וצ'ילרים .2
 
 

 
 התייחסות משרד בקשות ציבור

 

 -היצמדות לדירקטיבה האירופאית

תקנות ישראליות נוכחיות נשענות על 

דירקטיבה אירופאית ישנה, מאז 

הדירקטיבה שודרגה והתקנות 

 הישראליות, לא עודכנו 

 

 

 

 

. ISO -ביצועים מתבצעת עפ"י תקינה בינלאומית תמדיד

הדירקטיבות שנבחנות במשרד הם על פי התקינה האירופאית, 

אפילו  - את מדינות אירופה )כלומר שאינה מחייבת גם

 באירופה אין אחידות בנושא(.

ההחלטות שהמשרד לוקח הינם בשים לב למאפייני המשק 

 המקומי שאינו זהה למקבילים באירופה.

 מינימום היעילות המוגדר לכל דרוג -* דירקטיבה

 

שיטת מדידת הביצועים בארץ שונה מזו 

 

תקנות המשרד  .15%טווח הסטייה המאושר באירופה הוא עד 

   קדמה לחובה המוטלת על ידי המשרד להגנ"ס.

 

חוסר בזמינות עובדים במשרד למענה על 

 שאלות

 

מהנדסים נוספים באגף שיאפשרו מתן  2לאחרונה נקלטו 

 .מענה רחב ומהיר יותר לפניות ציבור

 

מבקשים לחייב בביצוע סקר כמו באירופה 

צריכת )לפי מס' עובדים או מחזור( ולא לפי 

 אנרגיה

 

מחזור וכמות עובדים לא משקפים צריכת אנרגיה כפי 

חברת  -בפועל. למשל האנרגיהשמשקפת אותה רמת צריכת 

כח אדם לא אמורה לייצג צריכת דלק רבה, וכן עסקים 

שיתכן שהמחזור שלהם גבוה עקב מכירה של מוצרים 

 .יקרים

 

מבקשים להרחיב את חובת בצוע הסקר 

 לכלל העסקים

 

 דובר על צמצום - נראה שהעסקים לא יתמכו בכך. מעבר לזה

 .הרחבתההרגולציה ולא 



18 
 

 באירופה(. 8%הנהוגה באירופה )

 

לא מתייחסות לסטייה אלא מקבלות את הנתונים ממכון 

על פי  -וזאת מהמדידות  8%התקנים שמאפשר סטייה של 

התקן. מי שמוסמך בישראל לאשר את שיעור הסטייה 

 מהבדיקה הוא הממונה על התקינה במשרד הכלכלה.

 

בישראל הינו טווח התקינה שנקבע 

מצומצם יותר, כך שסטייה קטנה עלולה 

לגרום למעבר בין הדרגות השונות וליצור 

כעת  A-מצב שבו מכשירים שדורגו כ

 .B-מדורגים כ

 

השימוש בסטייה משמש את היבואנים בכיוון ההפוך  -בפועל

בדיוק. הם מעלים את הדירוג שלהם בגובה הסטייה ולכן 

גבוה כך שיוכלו להעלות חשוב להם ששיעור הסטייה יהיה 

 ביותר דירוגים.

 

מוצרים שמדורגים באירופה בדרוג גבוה 

ביותר לא מורשים להיכנס לארץ 

)במקרים מסוימים מוצרים שבאירופה 

 לא מורשים להיכנס( +++A-דורגו כ

 

 

באירופה ולא יורשו להיכנס  Bלא נכון. יתכן שיהיו בדרוג 

 למשק בגלל הסטייה הגדולה המתאפשרת באירופה. 

בישראל הסטיות המחושבות קטנות יותר, והן לא מאפשרות 

למכשירים עם דרוגים נמוכים מאוד לקבל דרוג גבוה בהרבה 

מהדרוג שנמדד להם, ובכך להיכנס למשק ולהיכנס לשימוש 

 למרות יעילותם הנמוכה.

 

ים המדידה בישראל הינה בנושא המזגנ

מעלות על אף שרק  35בטמפ' חוץ של 

מהשנה מאופיינים בטמפ' זו.  3%-2%

ואילו באירופה המדידה היא לפי תוחלת 

 על פי שכיחות. 

 

מעלות  35א. מספר הימים בהם הטמפרטורה עומדת על 

 ומעלה רב יותר מהשיעור  שצוין.

ב. הפעלת מזגנים נעשית כשהטמפרטורות גבוהות. 

 .הטמפרטורה הממוצעת אינה רלוונטית לעניין זה

ג. אפילו בסיכום הדיון נאמר שיתכן שהשיטה שלנו מתאימה 

 .יותר, ובוחנת יכולת במצבי "שיא ביקוש"

 

אופן המדידה מוביל לעיתים לתוצאה 

יוצא יעיל  ON-OFFאבסורדית שמזגן 

יותר ממזגן אינוורטר על אף העובדה 

יעיל יותר אנרגטית על  שמזגן אינוורטר

 

לא נכון. כפי שציין הכותב מזגן אינוורטר יהיה יעיל יותר על 

פני כל השנה, אם מפעילים אותו כל השנה . בישראל מפעילים 

מזגן רק כשמגיעים הביתה ומכבים כשיוצאים, וגם זה רק 

 בעונות הקיץ והחורף.
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 פני כל השנה.

 

על כל סטייה קטנה ממספרי הדירוג של 

 ן התקנים אתה מחוץ לשוקמכו

 

מהרף  8%לא נכון. הממונה על התקינה אישר סטייה של 

התחתון לכניסת מוצרי חשמל למשק, היינו אם המינימום 

cop  טווח הסטייה,א וואתה משתמש במל 3.5צריך להיות 

 (.3.24להכניס לארץ גם מזגן שבבדיקת המעבדה הגיע רק  ניתן

 

להסתפק מאחר והרגולטור אינו מוכן 

בהצהרת יצרן לגבי הביצועים ובדיקה 

בדיעבד היבואנים צריכים לבצע בדיקות 

באמצעות מכון התקנים מה שיוצר 

 לארגון עלויות כבדות ועיכובים

 

 

שרק מעבדות מאושרות מוסמכות לאשר התקנות קובעות  .1

מעבדות יכולות להיות כאלו רק אם משרד  .נתונים

לאפשר לכל מעבדה  בעייתיעל פניו, הכלכלה מאשר אותן. 

בחו"ל לאשר ביצועים ללא שאמינותה ומקצועיותה נבדקו 

קודם ולכן לא סביר לקבל כל חוות דעת שניתנת מכל 

 מעבדה בעולם. 

בדיקות בדיעבד הן בעייתיות מאחר ואם מסתבר בדיעבד  .2

 ,שהמעבדה הבודקת אינה אמינה והמוצרים כבר נמכרו

 הבדיקה לא תאפשר החזרתם ליבואן.

עלות הבדיקה ליחידה שנכנסת לארץ מאותו דגם עולה  .3

 לאורך חיי דגם.לכדי מספר שקלים למוצר 

 

הרגולטור טוען שבשל מזג האוויר בישראל 

 יש לבצע בדיקות שונות

 

 אין מדינות אירופאיות .לנו לא רלוונטיים כל סוגי האקלים

אירופה רוב מדינות עם אותם תנאי אקלים כמו בארץ. ב רבות

מ"צ ומעלה ואירופה אינה ממוזגת  30הטמפרטורה בקיץ אינה 

 כמו ישראל.

 

 התקנות בארץ לא עודכנו

 

 

אנו מנסים לקדם את התקנות אולם נתקלים בקשיים מגורמי 

 חוץ.

 

שנים על  5באירופה יחליטו רק בעוד 

1.  

 יותר.תקופה קצרה הרבה על  לפי מיטב ידיעתנו מדובר .2
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 עדכון מדרגות הדירוג האנרגטי

 

משרד האנרגיה לא מוכן לקבל חו"ד 

 חיצוניות

 

 

  הטענה לא ברורה

 

 

 

 :צ'ילרים

 

 

מצריכת החשמל הולך  70%בשעות השיא, 

על מיזוג אוויר.  בשום מקום בעולם, אין 

תקינה מחייבת לצ'ילרים. רק במדינת 

ישראל החליטו ליצור תקינה שתקבע 

 איזה צ'ילר יכול להיכנס ואיזה לא.

 

זו סיבה מספיק טובה שנקדם מהלך של התייעלות  70%

 אנרגטית בצ'ילרים.

יש הכרח לקבוע תקינה לצ'ילרים עקב השפעתם הרבה על 

צריכת החשמל במשק והחשיבות שיש להכנסת מכשירים 

יעילים לשימוש. אין סיבה להגדיל עומסי צריכת חשמל במשק 

 אם ניתן להפחית אותם

 

לא  A class-צ'ילרים שבאירופה משווק כ

 מורשים להיכנס לישראל.

 

היעילות האנרגטית של הצ'ילרים משמעותית מאוד לצריכת 

החשמל במשק. לאחר סקר ובדיקה ארוכה של שנים, ולאחר 

לאפשר הוחלט בשוק,  רביםהתייעצות עם גורמי מקצוע 

למשק,  class Aמהצ'ילרים שקבלו דרוג של  חלקהכנסה של 

 בהתאם לרמת נצילותם.

 

בשיחות לא רשמיות, אומר הרגולטור 

שאין צורך לעמוד ביחס של מינימום 

יעילות אולם הוא כתוב בתקנות ומייצר 

 חשיפה לתביעות/סנקציות

 

צ'ילרים אינם מקבלים דרוג אנרגטי אלא רק אישורי כניסה 

למשק, ככל שהם מעל לרף הנצילות שנקבע. יש חובה לעמוד 

יטות. כל יבואן צריך ש 4ברף הנצילות שנקבע באחת מבין 

להצהיר באיזה שיטה הוא פועל, ואז הוא נבדק לפי השיטה 

עליה הצהיר. אם הוא עומד בשיטה, הוא לא מוערך בשיטה 
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 אחרת אלא רק לפי השיטה עליה הצהיר. 

הבדיקה נעשית פעם בחיי דגם, ומתבססת רק על ניירת, 

 שאפשר להגישה גם שנים מראש.

 

ינטרנט עבור ישנו טופס שצריך למלא בא

 כל צ'ילר בנפרד, מדובר בטופס מסורבל.

 

היבואן צריך למלא את הטופס הזה פעם אחת בחיי דגם. 

הטופס אינו מסורבל ולא לוקח הרבה זמן למלאו )מצורף טופס 

 לדוגמא(

 

 קבלת ההיתר לוקחת זמן רב

 

 .  קטן ימי עבודהמספר המשרד נותן אישור תוך 

 

בשטח, חייבים  לא ניתן לבדוק צ'ילרים

לעשות זאת במעבדה, שאין כמוה בארץ. 

כך יכול להיות שהבדיקות של מכון 

התקנים מראות שיש צורך בתיקון/החלפה 

 למרות שאין באמת צורך כזה. 

 

 

שנים עושים בדיקת נצילות. לבדיקה שנעשית בשטח יש  3כל 

מפרט ותקן, שנכתב ע"י גדולי המומחים לתרמודינמיקה, 

 לבדיקת שטח.שמותאם 

 

 

 


