
 פיזיקהפרויקט התייעלות אנרגטית בפקולטה ל

 

מתנהל בטכניון פרויקט התייעלות אנרגטית וחיסכון  2007מאז שנת 

 21מעל במשאבים. לאורך השנים, הצליחו המשתתפים בפרויקט לחסוך 

וסך  (נכון לסוף תשע"ו)בחשבונות החשמל של הטכניון  ₪ליון ימ

מעט לא . כל זה דורש ₪ליון ימ 10התגמולים לפקולטות היה מעל 

 ה מודעות ותשומת לב לפרטים הקטנים.ברההשקעה ובעיקר 

הפרויקט מלווה בהיבטים הטכניים על ידי אגף בינוי ותחזוקה בטכניון, 

 בין הפקולטהמתחלקים הנצברים כתוצאה מהחיסכון והרווחים 

הנדרשים לשם מימוש  האמצעים חוסכי האנרגיה. לבין הטכניוןהחוסכת 

 ממומנים על ידי היחידות עצמן. בפועל  החיסכון

 

 2008שנת מראשוני המצטרפים לפרויקט, ומ ההיית פיזיקההפקולטה ל

 ₪מיליון  3.2צברה חיסכון מדהים של  ,ועד סוף שנת הלימודים תשע"ו

 באמצעות השקעה בהתייעלות אנרגטית וניהול נכון של האנרגיה במבנים. 

 
 )צילום: טל גולדרט( לידובפיזיקה על שם בנין הפקולטה ל

 

, כדי לשמוע קצת על פרויקט החיסכון פיזיקהביקרנו בפקולטה ל

 באנרגיה ולקבל כמה טיפים על "איך עושים את זה נכון".



הפקולטה, הבהיר כבר בתחילת השיחה ישראל בן אפרים, ראש מנהל 

שהמוטו העומד לנגד עיניו הוא "צרוך כמה שאתה באמת צריך", במקום 

 הסיסמה המודרנית של "צרוך כמה שיותר". 

ככל שמבינים שחלק גדול מהצריכה שלנו באנרגיה )אבל גם בתחומים 

 להתייעלות וחיסכון.  נסללת הדרךאחרים בחיים( איננה הכרחית, 

מערכות מיזוג ב מץ לחיסכון בפקולטה לאורך השנים היהעיקר המא

האוויר המקומיות והמרכזיות, בפרויקט משמעותי של החלפת חלונות 

וכן בהחלפת תאורה לתאורה חסכונית באופן  ,באגף הצפוני של הבניין

 הדרגתי בבניין כולו.

 אבי רפאלי -ובמיוחד אחראי הבנייןישראל מציין כי האנשים בפקולטה, 

וכמובן חשיבה יצירתית ומודעות בשיתוף פעולה ראוי לציון  ,וצוותו

הפכו את הפרויקט לאפשרי ולרווחי לפקולטה, ויחד עם  –גבוהה 

החיסכון המשמעותי הביאו גם לשיפור התנאים והשירות לעובדים, 

 השוהים בפקולטה שעות רבות במשך היממה.ולסטודנטים חברי הסגל ל

וביל את הפרויקט ברמה הטכניונית, מציינים כי באגף בינוי ותחזוקה, המ

הפקולטה התנהלה באופן מרשים בכל ההיבטים: מקצועית, כלכלית 

 ואף עם האתגר הקשה של הובלת שינוי ושיתוף)השקעות מול תגמול(, 

האוטומטית הבקרה אנשי הפקולטה בעשייה. במקומות שבהם 

 מדליקים ועוזריון יהבניוהאמצעים הטכניים לא מספיקים, אחראי 

 .על פי הצורךבאופן ידני צרכנים ובעיקר מכבים אותם 



 
 חסכונית )צילום: טל גולדרט( LED, מוארת בתאורת פיזיקהמבואת בנין 

 

 .₪מיליון  1.8-כשל בגין החיסכון תגמול הפקולטה לאורך השנים, קיבלה 

אנרגיה  באמצעים חוסכי ₪ 460,000-כהפקולטה השקיעה במקביל, 

 ומשפרי איכות חיים.

  הוא למעשה תוספת של ₪ 300,000"חשוב לזכור כי תגמול שנתי של 

לתקציב הפקולטי השנתי. בתקציב הזה אנחנו משפרים תשתיות,  30% -כ

נים הוראה" מציין ישראל מוטף של הפקולטה וגם ממדואגים לתפעול הש

 בן אפרים.

 עומדת על בפקולטה רמת החיסכון באנרגיה הממוצעת לאורך השנים 

בכך שהיעד הלאומי  ב, ובמיוחד בהתחשנתון מרשים ביותר - 30%-כ

 . 2030הפחתה בצריכת החשמל עד שנת  17%עומד כעת על 

 הישג משמעותי ללא ספק.

"גם אם לא היתה לי הכנסה מחיסכון, הייתי מבצע את הפרויקטים הללו, 

כון לעשות" אומר ישראל בן אפרים. "החשיבה פשוט כי זה הדבר הנ

 בנושאים אלו צריכה להיות לטווח הארוך, ולא מהיום למחר". 



 ןשגם לה ,את שאר הפקולטות שבהסכם החיסכוןבנוסף, ראוי לציין 

 עד כה. ₪ליון ימ 21שהביאו לחיסכון מצטבר של מרשימים  הישגים

אזרחית וסביבתית, הנדסה חשמל, מדעי המחשב, בפקולטות להנדסת 

ביולוגיה, הפקולטה לחינוך ולמדעי הטכנולוגיה, בנין קנדה ולימודי חוץ, 

והפקולטה  הפקולטה למתמטיקה, אולמן, בניןמצב מוצק, המכון ל

 .לארכיטקטורה

חקר החלל על שילוב המכון להפורום לחיסכון באנרגיה פועל בימים אלו 

 .ומועדון הסגל להסכם החיסכון

ם על פרויקט ההתייעלות האנרגטית של פורום האנרגיה לפרטים נוספי

או  איציק רומנואו לפנות ישירות ל הבאשל הטכניון, ניתן לקרוא בקישור 

 מאגף בינוי ותחזוקה.  ניסן בוהדנהל
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