מבוא
מרכז המועצות האזוריות מייחס חשיבות

בנוסף וכמהלך משלים ,מרכז המועצות

האנרגטית

משרדי

רבה

לנושא

ההתייעלות

נמצא

האזוריות

בקשר

עם

והחיסכון בחשמל ,הן בהיבט הכלכלי והן

הממשלה השונים ,על מנת להתאים אליהן

בהיבט סביבתי .על כן מבקש המרכז

מבנית ,את הקולות הקוראים היוצאים

להתארגן

ההתייעלות

לסייע

למועצות

האזוריות

לקראת ביצוע פרויקטים של החלפת
תאורת

החוץ

הקיימת

לתאורת

מפעם

לפעם

בתחום

האנרגטית.

לד

חסכונית .מסמך זה מוגש למועצות
האזוריות ,ככלי עזר בתכנון פרויקטים
אלו.
צריכת החשמל לתאורת חוץ במועצה,

המסמך שלפניכם מסביר את כל שלבי
הפרויקט להחלפת תאורת חוץ בתאורת
לד

חסכונית,

ומצביע

על

הנקודות

החשובות בתכנון פרויקט כזה.

ובעיקר ביישובי המועצה ,מהווה נתח
משמעותי מכלל הצריכה ,אך עד כה בוצעו
מעט פרויקטים רוחביים ,ביוזמת המועצות
עצמן ואשר כוללים גם את הישובים.
זאת ,מסיבות הקשורות בעיקר במבנה
המנהלי (דו-רובדי) של מועצה אל מול
היישובים .בכך ,נמנע למעשה חיסכון
משמעותי בתקציבי פעילות שניתן היה
להשיג באופן ישיר וכן בעופן עקיף ע"י
שימוש בסיוע ממשלתי ,הניתן באמצעות
קולות קוראים.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה
בנושא.

אוריאל בן חיים
ראש תחום חקלאות ,סביבה וקיימות
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תרשים זרימה
שלב

סעיפי משנה

תמיכה וייעוץ

רקע
תוכנית טכנו כלכלית

כלים לקבלת החלטה
לקראת ביצוע פרוייקט

מאפייני צריכת חשמל לתאורת חוץ
במועצות
היבטים בריאותיים וסביבתיים

יועץ תאורה

מקורות מימון וקולות קוראים

0

איסוף נתונים ראשוני

לפני ביצוע

בחירת חברת ייעוץ ליווי ופיקוח
תקינה
מדידת נתוני צריכה לאורך זמן

ניטור ובחינת פרויקט
לאחר סיום

מדידת רמת תאורה לאורך זמן
שקלול חסכון בתחזוקה
עיבוד והנגשת נתונים
סיכום והמלצות

חברת ייעוץ ליווי ופיקוח

כלים לקבלת החלטה
לקראת ביצוע פרויקט
רקע
תאורת חוץ הייתה נהוגה עוד מימי

המודרניזציה ,שמאפיינת את תקופתנו,

הרומאים ,אז האירו את האזורים הרצויים

הביאה לשימוש אינטנסיבי בתאורה,

בעזרת לפידים .בהמשך התפתחה תאורה

כאשר למעשה רמת האור מהווה סממן

מבוססת גז ,והתפתח מקצוע של מדליק

לרמת הפיתוח של העיר ,כך ככל שיותר

פנסים ,שהיה

עובר

ברחובות בזמן

מואר כך יותר טוב.

השקיעה ומדליק פנסים ומכבה אותם

פינות חשוכות ,נחשבות מטבע הדברים

לאחר הזריחה ,מקצוע שכמובן נכחד עם

לכאלו שאינן בטוחות ,ולכן יש מאמץ

הזמן .רק עם הפיכת החשמל למוצר זמין

להאירן כדי להקנות תחושת ביטחון לכל.

התפתחו גם נורות רחוב חשמליות.

ההתפתחות הטכנולוגית האחרונה בתחום

בשנת  ,1890כבר הותקנו למעלה מ-

התאורה הביאה לפתחנו את הלד LED

130,000

פנסי רחוב ברחובות ערים

בארצות הברית .בתחילה היה שימוש
בנורות ליבון ,טכנולוגיה שהחזיקה מעמד
שנים רבות מאוד ,ולאחריה תאורת
הכספית ,שהייתה "המהפכה" בתפוקת
האור וחיסכון באנרגיה ,אך סבלה מאורך
חיים קצר .אחריה התפתחה תאורה
מבוססת שפופרות גז ,כמו נורות נתרן
בלחץ נמוך ,ולאחר מכן נורת נתרן בלחץ
גבוה שבהן נהוג להשתמש היום .האור של
נורות אלה הוא בעל גוון צהוב ואורך חיי
הנורה הוא כחמש שנים.
בערב היה הוא עובר ברחוב
עובר ומדליק פנסים
והיו רק רואים את כנפי מעילו
כי הסתיר את פניו בין חבלי הכבסים
כך תמיד הוא הלך ברחוב ושתק
איש אילם וגבוה ודק
"איש אילם גבוה ודק של אהרן שבתאי"

( ,)Light-Emitting-Diodeטכנולוגיה זו
מבוססת על דיודה שמאירה כשעובר בה
זרם חשמלי ,אשר מביאה איתה בשורה של
חיסכון אנרגטי משמעותי ,ומסירת צבעים
טובה יותר.
בשנת  ,2014שלושה מדענים יפניים
קיבלו פרס נובל לפיזיקה ,על קידום יישום
תאורת הלד ,ובעיקר על היכולת להפיק
בטכנולוגיה זו את אורכי הגל הקצרים,
ובכך אפשרו שימושים מסחריים נרחבים
לתאורה זו .בשנים האחרונות השימוש
בטכנולוגיית תאורה זו נמצא בתנופה,
ומיושם בתחומים שונים וכך גם בתאורת
חוץ.
כתוצאה מפריצה טכנולוגית זו ,יצרניות
תאורה גדולות בעולם נערכות
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לייצור המוני ואף הודיעו על ביטול קווי

שיש בו גם נורות לד וגם רכיבי

יצור של נורות קונבנציונליות .כך לדוגמה,

אלקטרוניקה ותוכנה ,המאפשרים את

"ג'נרל

השימוש בנורות ,כל זאת כאשר מדובר

לקוחותיה

לעיתים קרובות ברכיבים מיצרנים שונים.

הענק

חברת

אלקטריק"

האמריקאית
לכל

הודיעה

שהפסיקה את ייצור נורות הפלורסנט
הזעירות ,אשר שימשו רכיב בעל משקל
משמעותי בתאורת פנים בחללי מגורים,
ציבוריים,

מסחריים

וכו'.

בנוסף,

בתערוכות של יצרני תאורה ברחבי
העולם ,השליטה של מקורות האור מסוג
 LEDהיא מוחלטת (!) וכמעט שאין בנמצא
אפילו חידוש אחד בתחום התאורה
הקונבנציונאלית .אפילו בחנויות איקאה
בישראל לא ניתן כבר לקנות תאורה אחרת
מלבד לד.
היתרונות העיקריים של נורות לד,
לתאורת חוץ ובכלל ,הם ניצולת האנרגיה
הגבוהה ,ואורך חיים משוער שיכול להגיע
לכ60,000-

שעות

פעולה

(בהפעלה

ממוצעת של  4,100שעות בשנה ,מדובר
ב 14-שנים!) .מסיבות אלו ,כל החברות
המובילות באביזרי תאורת-רחוב ,עוסקות
בשנים

האחרונות

בפיתוח

אביזרים

יעילים ,תוך שימוש מתקדם אך ורק
בטכנולוגיה חדישה זו .היתרונות ברורים
ובראשם  -חיסכון אדיר בצריכת האנרגיה.
יחד עם זאת ,יש להבין כי נורות לד
לתאורת חוץ כשלעצמן לא מספקות פתרון
טכני ,שכן אין מדובר בהחלפת נורה
בנורה ,אלא בהתקנת גוף תאורה שלם,
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סיכום יתרונות תאורת הלד:
 .1נורת הלד מורכבת מדיודות ממוקדות

בתקציבים שונים) החיסכון בא לידי

רבות ,זאת לעומת הנורות הקיימות

ביטוי לא רק בעצם הפחתת צריכת

מטכנולוגיות מוקדמות יותר ,אשר

החשמל ,אלא גם בחיסכון בתחזוקה

בנויות מגליל זכוכית ,המאיר בצורה

לאורך השנים.

שווה לכל הכיוונים .שילובם של

 .3תאורת לד ניתנת להדלקה וכיבוי

רפלקטורים בגופי התאורה הקיימים,

באופן מיידי ,ולכן ניתן לשלב רכיבי

אשר מסיטים חלק מהתאורה לכיוון

עמעום בגוף התאורה .לדוגמה ,עמעום

הקרקע ,מקטין רק במידה מסוימת את

המבוסס על נפח התנועה בכביש ,או

בזבוז האור .תכונה זו של נורת הלד

על פי זמנים קבועים מראש .עובדה זו,

מאפשרת להקטין את הארת היתר של

מאפשרת את הפחתת רמת התאורה

שטחים ,שאין צורך להאירם .בכך,

בשעות בהן אין צורך בה במלואה

נחסוך גם כלכלית וגם בריאותית ,שכן

ובהתאם לתקנים הרלוונטיים.
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רמות זיהום האור יפחתו משמעותית.
כלומר ,נורת לד מפיקה יותר אור
מהחשמל

שהיא

צורכת

יחסית

לטכנולוגיות אחרות.

פרויקט בסדר גודל רחב מאוד ,אשר צבר
את הניסיון הזה ,יצא לפועל בעיר לוס-

 .2טכנולוגית הלד מאפשרת למעשה

אנג'לס ,ארה"ב כבר בשנת ( 2009ויש

אורך חיים ארוך יותר באופן משמעותי

לזכור

מאד

לגופי תאורת לד .יש לזכור ,שמכיוון

מאז) .העירייה החליפה  114אלף גופי-

שמדובר בגוף תאורה עם רכיבי
אלקטרוניקה רבים ,אזי יש להתייחס
בכל בדיקת תקינה ,לאורך חיי גוף

שהטכנולוגיה

השתפרה

תאורה ,לאורך  7,200ק"מ של רחובות,
לטכנולוגית לד .העירייה דיווחה על

התאורה עצמו כמכלול ,ולא רק של

חיסכון של כ 63%-בהוצאות החשמל על

הנורה .נרחיב על נושא זה בהמשך ,אך

תאורה מאז ההחלפה .כמו כן ,ראו

בשלב זה נציין כי היתרון הברור הוא

ירידה

הקריאות

שהחיסכון ,המושג באמצעות מעבר

לתקלות .על פי התחשיב שעשו (בחישוב

לתאורת לד ,ימומש לאורך שנים רבות,

הוצאות החשמל והתחזוקה גם יחד),

ובנוסף (נתון זה משמעותי ביותר ,אם
כי לא קל לכימות ,ולעיתים מדובר

ניכרת

במספר

ההשקעה בפרויקט הוחזרה תוך  7שנים.

תוכנית טכנו כלכלית

וישנה תלות כאמור ,במרכיבי הפרויקט

צריכת החשמל לתאורת חוץ ברשויות

בפועל :גובה העמודים ,מצב התשתית

וביישובים

היא

כ40%-60%-

מכלל

עלויות החשמל .על פי ניסיון והתחשיב
המוצג בטבלאות מטה ,החיסכון הצפוי
מעלויות אלו יכול להגיע ל .60% -משמע,
לכ 35%-מכלל עלויות החשמל ברשויות.
הנתונים בפרק זה מבוססים על ניסיון
מצטבר בפרויקטים שונים ,אך הם נתונים
שמרניים

במהותם,

ויכולים

לשמש

בפרויקטים אחרים רק ככלל אצבע.
הנתונים מובאים על מנת להאיר את נושא
פוטנציאל החיסכון וזמן החזר ההשקעה,
ולא יכולים לשמש בסיס לתחשיב ספציפי
לפרויקט כזה או אחר .בכל מקרה יש
לשקול את כל הנתונים לגופו של פרויקט,

ועוד.

הקיימת

באופן כללי ניתן לומר שככל שההספק של
גוף התאורה המוחלף גבוה יותר ,אזי זמן
החזר ההשקעה יהיה קצר יותר .ביישובים
כפריים

ובמועצות

אזוריות,

התאורה הינה תאורת שבילים ,בעלת
הספק נמוך יחסית ,ולכן בעיקרון זמן
החזר השקעה של פרויקט ביישוב כפרי
יכול להיות ארוך יותר מאשר פרויקט
בעיר.
מהטבלאות מטה ניתן לראות בבירור
שמדובר בפרויקט אטרקטיבי מבחינה
פיננסית ,שבו היכולת לחסוך היא כ30%-
מסך עלויות החשמל ביישוב ,בהשקעה
שמחזירה עצמה ב  5-7שנים ,בפרויקט של
 15שנים.

נתונים כלליים המשמשים לחישוב:
עלות קווט"ש לתאורת חוץ

 0.5ש"ח

תוספת הספק בתאורה קיימת (משנק)

20%

שעות פעילות שנתיות (בפועל שעון שבת מוגדר  4380שעות ,ושעון 4,100
אסטרונומי  4230שעות)
חיסכון בתחזוקה שנתי

מרבית

 50ש"ח
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תיאור מצב קיים לדוגמה:
מספר גופי תאורה

200

הספק נורה קיימת

 0.25קילוואט

הספק בפועל (כולל תוספת משנק מכני או אלקטרוני  0.3קילוואט
המגדיל את ההספק)
סך צריכה שנתית

 246,000קווט"ש

סך עלות צריכה שנתית

 123,000ש"ח

תיאור מצב לאחר פרויקט:
מספר גופי תאורה

200

הספק נורה חדשה בפועל

 0.12קילוואט

סך צריכה שנתית

 98,400קילוואט

סך עלות שנתית

 49,200ש"ח

חיסכון:
חיסכון שנתי ללא תחזוקה

 73,800ש"ח 60% -

חיסכון שנתי בתחזוקה ( 50ש"ח שנתי למנורה)

 10,000ש"ח

חיסכון שנתי כולל תחזוקה

 83,800ש"ח 68% -

חיסכון אפשרי מכלל הוצאות החשמל

30%
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בשל מורכבותו מחייב פרויקט מסוג זה

לד = חיסכון אינה אוטומטית .רק גוף

שימת דגש על מספר כללים לקראת יציאה

שעבר בהצלחה את כל הבדיקות

לביצוע:

הרלוונטיות יכול להבטיח את נכונות

 .1קיים צורך ביועצים המתמחים בנושא

השיקולים הפיננסיים.

לד לתאורת חוץ ,וכן לבצע לימוד

 .4מכיוון שמסמך זה מתייחס להחלפת

מניסיון של פרויקטים אחרים בארץ.

תאורה קיימת ,ישנה חשיבות רבה

הידע המקצועי המאפשר בחירת מוצר

למצב

העמודים

נכון ,פיקוח על ביצוע ,ואפילו אימות

והמרכזות

התוצאות,

לא

נמצא

בדרך

של

התחזוקה
הקיימות,

כשלים

שכן

כלל

יכולים לייקר את הפרויקט .זאת ועוד,

ברשויות ,ולא בקרב הצוות ההנדסי

ישנה

הגופים

שמלווה פרויקטים סטנדרטיים של

לזרועות הקיימות ,שכן גם לסעיף זה

תאורה.

יש עלות שמשפיעה על התחשיב כולו.

חשיבות

להתאמת

 .2מכיוון שמדובר בגוף תאורה שרכיביו
מגיעים מיצרנים שונים ,והוא כולל

מאפייני צריכת חשמל לתאורת חוץ

רכיבי חומרה ותוכנה ,ולא רק נורת לד,

במועצות

יש רשימה ארוכה של תקנים אליהם
צריך להתייחס( .לא קיים תקן יחיד של
מכון התקנים של עבר  /לא עבר) .נזכיר
שגם היכולת לוודא שמוצר מסוים
עומד

בתקינה

מומחיות,

הדרושה

שכאמור

אינה

מחייבת
קיימת

ברשויות או בצוות ההנדסי שמלווה
אותן.
 .3התחשיב הטכנו-כלכלי מבוסס על
אורך החיים המשמעותי של הגופים,
ועל החיסכון בתחזוקה .המשוואה של

על פי ניסיון ומדידות בפרויקטים שונים,
צריכת החשמל הנובעת מתאורת חוץ
(תאורת

שבילים,

כבישים,

ותאורה

היקפית ,הפועלת בדרך כלל כל הלילה)
יכולה לנוע כאמור בין  40%-60%מכלל
צריכת החשמל ברשויות .המצב שונה
כמובן מיישוב ליישוב בהתאם לאופיו
ומיקומו הגאוגרפי ,אך זהו ממוצע הצריכה
שאופייני לרוב היישובים בישראל.
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התפלגות עלויות תאורה ברשויות

35%

תאורת שבילים
50%

תאורת בטחון

15%

תאורת רחובות

מכאן שבכל מאמץ להגיע להתייעלות

ועובדה זו מונעת מחד ,מהמועצה

אנרגטית וחיסכון בחשמל ,סעיף עלויות

לבצע

היישובים

תאורת החוץ אמור להיות אחד מיעדי

(פרויקט בו ניתן לנצל גם את מרכיב

החיסכון המשמעותיים של רשות .אולם,

הגודל) ומאידך ,היישובים עצמם חסרי

לאופיין הייחודי של המועצות האזוריות

יכולת מימון או אפשרות ביצוע של

יש השפעה ישירה על האפשרות לבצע

פרויקטים כאלו ,וכן היקף הצריכה

פרויקטים שכאלו ,ולכן חשוב להכירן

שלהם נמוך בדרך כלל מדרישות הסף

בהקשרים אלו:

של הקול קורא.

 .1במבנה

הדו-רובדי

האזוריות,

של

למועצה

המועצות

פרויקט

 .2מעורבותם

לכלל

הגבוהה

של

תושבי

וליישובים

המועצות האזוריות גם כן באה לידי

המרכיבים אותה אין בהכרח זהות

ביטוי באופן כפול .הן במעורבות בחיי

מגבלות

המועצה והחלטותיה והן בנטילת חלק

ביורוקרטיות הנובעות מעצם מבנה זה.

פעיל בניהול חיי היישובים ,החל

בתחום החשמל זה בא לידי ביטוי בכך

מהשתתפות בוועדות פנימיות ועד

שבמרבית המועצות ,הוצאות החשמל

ללקיחת אחריות פעילה כחלק מן

משולמות על ידי היישובים עצמם,

הוועד היציג של היישוב .כך למעשה,

והמונים נמצאים בבעלותם ,בעוד

מספר מקבלי ההחלטות הינו רב,

שהמועצה מממנת עלויות אלו בצורה

ולעיתים יש צורך בשכנוע ישיר של

קוראים,

התושבים .הליך זה אורך זמן ולכן

שהמדינה מוציאה מחייבים בעלות של

עלול

במימוש

מגיש הבקשה על מונה החשמל,

פרויקטים ,שממומנים בחלקם על ידי

אינטרסים,

עקיפה.

מרבית

וישנן

הקולות

להוות

מכשול
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קוראים,

קולות

מטבע

שמקצים

אף סייעה לערים

לגדול ולהתרחב.

הדברים זמן קצר וקצוב להכנות

בסביבת החיים המודרנית ניתן לראות כי

ולהגשה.

ישנו קשר ישיר בין תאורת חוץ ,לבין

 .3תחום הביטחון תופס מרכיב משמעותי

תחושת ביטחון אישי ,ובשל כך הרשויות

בחיים בישובי מועצות אזוריות .בחלק

דואגות להאיר כמה שיותר כל פינה

גדול מהיישובים קיימת תאורת ביטחון

ברשות וזאת כדי לספק תחושת הביטחון

שהוצאותיה משולמות בדרך זו או

של התושבים .כתוצאה מכך ,אנו עדים

אחרת על ידי משרד הביטחון .אי לכך,

לתאורת יתר הנגרמת גם מאחר וגופי

לא תמיד ברורה התועלת הכלכלית

התאורה הנהוגים עד כה בשימוש הם

שיושג

אליפטיים ,וגם כי אופן פיזור התאורה

עצמו

ליישוב

מהחיסכון

בהחלפתה.
 .4תכנון

שלהם מגביר את זיהום האור.
בחלק

לאחרונה ,נושא "זיהום האור" עלה רבות

מהיישובים בהם נבנות הרחבות ,אנו

לכותרות ,בחלקו בהקשר לתאורת הלד,

מבחינים במקרים של שכונות שנבנות

ולכן יש ללמוד היטב את נושא זה בכל

השיכון

וקבלנים

התייחסות לפרויקט החלפת תאורת חוץ

רמת

התאורה

לתאורת לד .חשוב להבין שלזיהום אור,

המתוכננת גבוהה בהרבה מהצורך

כמו

ישנם

היבטים

הספציפי (גובה עמודים ,קרבה ביניהם

בריאותיים

וגם

היבטים

או אף הספק מנורות גבוה מהצורך),

כלכליים .ההיבטים הבריאותיים מעוררים

ועד לרמה של כבישים עירוניים

את דאגתם של התושבים ,ועל הרשויות

העוברים בתוך יישוב כפרי.

לתת על כך את הדעת ולאפשר מענה

על

תאורה

ידי

חיצוניים,

משרד
בהם

בהרחבות,

 .5יישובים רבים הגובלים בשטחי טבע,

לזיהום

אוויר,

וסביבתיים,

מושכל והולם.

גורמים לפגיעה בסביבה הטבעית

ההשפעה העיקרית של זיהום האור נובעת

ובשמורות טבע ,באמצעות חדירת

מתאורת היתר ,שבחלקה לא ממוקדת ,כך

האור מן היישוב אל הסביבה .תופעה

שלמעשה כדי להאיר כביש או אזור

זו מכונה "זיהום אור".

משחקים ופנאי הרשויות מאירות שטחים
גדולים יותר מן הנדרש וחלק גדול מן

היבטים בריאותיים וסביבתיים

התאורה בכלל מופנה לכיוון השמיים או

התפתחות תאורת החוץ אפשרה לבני

לשטחים סמוכים.

האדם לנוע בבטחה ממקום למקום ,גם
בשעות בהן השמש אינה זורחת ובהמשך,

עקב כך ,תושבי העיר כיום ,יכולים לראות
היום רק בספרים את הכוכבים ששימשו
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את בני-האדם בימי קדם לניווט ,וכל מי

ולבתים עצמם .כך ,גם בהיותנו בבית

שטס בשמי ישראל בשעות החשיכה ,רואה

עלול לחדור אור מפנס הרחוב הסמוך.

בבירור את הרחובות המוארים בכל שעה

גם

של

הלילה

 .3נקודה

התאורה

לטכנולוגיות תאורה שאינן לד ,אך

שטחים

מקבלת משנה משמעות בהתייחס

פתוחים .תאורה מוגזמת זו אינה רק מפגע

לתאורת לד :הספקטרום של האור

תיירותי לחובבי האסטרונומיה ,אלא יש

אליו אנחנו נחשפים בשעות הלילה,

ישירה

רלוונטי מאוד לבריאותנו .לאורכי גל

אקולוגיות

שונים (צבעים שונים) יש השפעה

שלמות כגון :בעלי-חיים וצמחים וקל

שונה ,ולכן יש להתייחס לנושא זה הן

וחומר על בני-אדם .וכן השפעה שלישית

בניתוח התאורה הקיימת ובעיקר בכל

עקיפה על חשבון החשמל.

מימוש של תחליף תאורה .המחקרים

במסמך זה המיקוד יהיה בהיבטי זיהום

מראים שחשיפה בלילה לאור כחול

האור הרלוונטיים להחלפת תאורת חוץ

(אורכי גל קצרים) מזיקה יותר .האור

לטכנולוגיית לד ולא לפגיעה ביכולת

הלבן שמשמש אותנו הוא למעשה

לראות את הכוכבים או לפגיע במערכות

ספקטרום של אורכי גל שונים ,ואנחנו

אקולוגיות למרות חשיבות נושאים אלו:

מכירים את ההבדל לדוגמה בין אור

 .1הפגיעה הנובעת מחשיפת בני אדם

חם (צהבהב) לאור קר (לבן בוהק

לתאורה בשעות הלילה ,עדיין נתונה

הכולל אורך גל כחול) .ההבדל נוצר

תחת מחקר ,אך ידוע בוודאות כי גם

עקב

שונים

גוף האדם מקיים הליכים שונים,

מהצבעים שמרכיבים בסופו של דבר

בהיותו חשוף לאור ולחושך .הגוף

את האור הלבן .הערך המקובל לאפיון

זקוק לשני הליכים אלו והאיזון ביניהם

נקרא "טמפרטורה" של אור והוא

קריטי לבריאותנו.

מכומת בסולם הנקרא "קלווין" .כאשר

בשטחים

לה

והפער

עירוניים

גם

אל

השפעה

ומשמעותית

על

בכמות

נוספת

רלוונטית

מול

שלילית
מערכות

שילוב

של

ערכים

 .2מרבית היישובים במועצות האזוריות

הוא מתחת ל 3,000-קלווין ,האור

הינם יישובים כפריים ,המאופיינים

יהיה צהבהב וחם ,ובערכים גבוהים

בבניה נמוכה של קומה אחת עד

יותר יהיה קר ולבן בהתאם .יצרני

ותאורת

טלוויזיות

מחשבים

וטלפונים,

יתר

מאפשרים

בשנים

האחרונות

שתיים.
השבילים
חודרים

תאורת

החוץ

שמאירים
במקרים

תאורת
רבים

לחצרות

למשתמשים ,לקבוע את הטמפרטורה
של האור הנפלט מהמסך ,וזאת כדי
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לאפשר להם להפחית את רמת הצבע
הכחול לו הם נחשפים ,ובכך לצמצם
את הנזק האפשרי לחשיפה המוגברת,
שרובנו

לא

רוצים

לוותר

עליה.

מחקרים מצביעים בעיקר על האור
הכחול כבעייתי בחשיפה ממושכת
בשעות הלילה ,כאשר גוף האדם
מפרש אור זה כאור שמש -אור יום.

9

תמונה ממגזין "הידען"

המסקנה העולה מן האמור לעיל ,היא

גרמה בעבר לייקור המוצר ,כיוון שעלות

שהחלפת תאורת חוץ לתאורת לד ,תאפשר

מנורות לד שמספקות אור חם הייתה

התקנה של תאורה ממוקדת ,ותפחית מן

גבוהה מאלו שלא ולכן פתרונות של אור

לבתים

קר היו זולים יותר .כיום הפער קטן מאוד

ולחצרות .יחד עם זאת ,הדרישה לייצר

ואפילו זניח .בהקשר זה ,חשוב לא

גופי תאורה שמספקים תאורה חמה יותר,

להתפתות לספקים המציעים מוצרים

הסתם

את

חדירת

התאורה

במחירים זולים ,שאינם עומדים בתקנים

מראש מידע שיאפשר מתן תשובות

הנדרשים בתחום.

והסברים ,ולהיות מוכנים לכך שיכולה
הבריאות

להיות רתיעה מסוימת ,הנובעת מחוסר

התקינה

הרלוונטית

לנושא

נקראת תקינה פוטוביולוגית ,והיא מכסה

ידע או שמועות .במידה ולא תתקיים

היבטים רבים של התאורה (הגוף כמכלול

הערכות לשיתוף ציבור הכוללת הסברים

והנורה) .גופים בעלי תקן פוטוביולוגי,

ועובדות עלול להיווצר מצב של התנגדות

שעברו את כל הבדיקות הרלוונטיות

ציבורית עד כדי עיכוב פרויקט ההחלפה

בהצלחה ,מטבע הדברים אינם הגופים

ואף עצירה של הפרויקט כליל.

הזולים ביותר בשוק ,אך בהתייחס להיבטי

מן הראוי לקרוא בהקשר זה ,את הפרסום

בריאות (בעיקר ביישובים בעלי אופי

של משרד הבריאות בנושא תאורת לד

כפרי) נושא זה אינו עניין שניתן לזלזל בו,

משנת  ,2015אך גם להבין ,שפרסום זה

ואנו ממליצים להתייחס אליו במלוא

היה עדכון לפרסום מוקדם יותר של משרד

החשיבות.

הבריאות ,שהיה עמום ופחות החלטי וגרם

התייחסות ייחודית זו נובעת מאפיון

למהומה של ממש בשוק התאורה .בהקשר

התושבים ביישובים של מועצות אזוריות.

שלנו יש להבין שפרסום של מחקר ,כזה או

בדרך כלל ,מדובר בתושבים מעורבים

אחר ,יכול אפילו להביא להקפאה של

חברתית יותר מאשר תושבים בעיר ,ולכן

פרויקטים ,או ביטולם ,ולכן אסור להתעלם

מעורבותם בהליך קבלת ההחלטה לפני

מהנושא הפוטוביולוגי ,ולבחור רק מוצר

היישום רלוונטית ביותר בעיקר בגלל

שעבר את הבדיקות המתאימות ובכך

היבטי הבריאות והסביבה .יש להכין את

להיות מוכנים עם מידע ותשובות טרם

התושבים לכך שהתאורה מוחלפת ,להכין

יציאה לפרויקט.
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הבהרה לגבי עמדת משרד הבריאות
בנוגע לשימוש בתאורת לד במרחב הציבורי הפתוח:
בסקירה שנערכה לאחרונה במשרד הבריאות נמצא כי ,בנקודת זמן זו אין
הוכחות מדעיות מספקות המעידות על קשר בין חשיפה לתאורת לד
( )LEDלבין השפעה שלילית על בריאות האדם.
לפיכך ,ובהתאם לנהוג בשאר מדינות העולם ,משרד הבריאות אינו מוצא
בשלב זה הצדקה להגביל את השימוש בתאורת לד או להמליץ על צמצום
החשיפה לתאורה מסוג זה בתוך מבנים (בתי מגורים ,מוסדות וכו').
עוצמת ההארה של גופי תאורה המשמשים במרחב הציבורי הפתוח ,גבוהה
בהרבה מזו המשמשת בתוך מבנים סגורים .הסוכנות הצרפתית לבריאות
ולבטיחות במזון ,בסביבה ובתעסוקה ,הביעה חשש באשר לנזק העלול
להיגרם לעין ,עקב חשיפה ישירה לתאורת לד הפולטת אור בהיר בעוצמת
הארה גבוהה .במשרדי בריאות במדינות אחרות לא הוגדרו סיכונים מסוג
זה או סיכונים אחרים.
בשל החשש כי בעתיד יצטבר ידע מדעי נוסף ,ומאחר והקמה של תשתיות
בעלות של מיליוני שקלים מצריכה תחשיבים כלכליים שונים ,ביחס לשימוש
ביתי בתאורה כזו ,המליץ משרד הבריאות לנקוט בגישת "ההזהרות
המונעת" ,כך שאם יתגלה (למשל בעוד עשור) שאכן יש חשש בריאותי,
הרשויות לא ידרשו להחליף את כל תשתיות התאורה.
לגבי שימוש ביתי ,כאמור ,מדובר בתאורה שעוצמתה חלשה יותר והיא גם
אינה קרובה לגוף האדם ,ולכן (על פי המידע המצוי כיום) אין בה סיכון
בריאותי.
אם בעוד מספר שנים יהיה בידנו מידע שמצביע על חשש לסיכון בריאותי,
אז החלפה של נורות (ולא של מערכות ותשתיות) תהיה פשוטה וקלה
ליישום.
יודגש כי מלבד החשש מפני נזק שעלול להיגרם לעין עקב חשיפה ישירה
לתאורת לד בעוצמה גבוהה ,לא נמצא קשר סיבתי בין חשיפה לתאורת
לד ,לבין השפעות בריאותיות שליליות אחרות ,לרבות תחלואה בסרטן.
לפיכך ,משרד הבריאות חוזר על עמדתו לפיה ,על פי הידע המדעי
העדכני הנגיש כיום ,השימוש בנורות לד אינו כרוך בסכנה לבריאות האדם.
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מושתתת על הנחות היסוד ,שעלות

מקורות מימון וקולות קוראים
פרויקטים

של

תאורת

חוץ

הפרויקט תהיה כמתוכנן:
נבדלים

מפרויקטים אחרים בתחום ההתייעלות
האנרגטית ובכלל וגם בערוצי המימון

 .1התאורה תחסוך כפי שהיה צפוי.
 .2אורך חיי הפרויקט אכן יהיה כ15-
שנה.

האפשריים .כפי שהוסבר לאורך המסמך,

בפרויקטים רבים של התייעלות אנרגטית,

החיסכון הפוטנציאלי מפרויקט החלפת

ישנם ספקים המוכנים להסדרי מימון

תאורת חוץ לתאורת לד המבוצע נכון יכול

שונים ,שמשמעותם היא מימון הפרויקט

להביא לכ 35% -חיסכון מכלל צריכת

על בסיס חלוקת החיסכון .הסדרים אלה

החשמל של הרשות .אין ספק שזהו יעד

בעייתיים בפרויקטים מסוג זה מהסיבות

משמעותי שיכול להקל על הרשות להפנות

הבאות:

כספים למטרות נעלות יותר ,מאשר הארת

 .1הספק ירצה להפחית עלויות ,ועלול

וכמובן

להשתמש במוצרים נחותים ,כאשר

פגיעה באיכות החיים של התושבים .יחד

המשמעות של ירידת תפוקת הגופים

עם זאת ,חשוב לזכור כי מדובר בהשקעה

תהיה מעבר לתקופת האחריות שלו.

השמיים

והשטחים

הפתוחים

משמעותית ביותר ,עם זמן החזר השקעה

 .2תחשיבי חלוקת החיסכון בעייתיים,

של  5-7שנים ,כאשר אורך החיים של

שכן מדובר בהרבה גופי תאורה ,חלקם

התאורה הוא  15שנה לערך.

לא עבדו קודם ו/או הוספת גופים

מעבר לחיסכון הכספי לרשויות עצמן,

חדשים ומכאן שתקלות כאלו ואחרות

מדינת ישראל רואה בהחלפת התאורה

יכולות לפגוע בתאורה או שיתגלו

לחסכונית יותר יעד משמעותי ,אשר יסייע

חוסר התאמות שייקרו את הפרויקט

לה לעמוד בהתחייבויותיה לאמנות בין-

מלכתחילה .כל אלה מהווים מתכון

לאומיות עליהן היא חתומה בנושא

לסכסוכים מול הספק המממן.

הפחתת פליטת גזי חממה .במסגרת זו

מצד שני ,ישנה בעייתיות מסוימת בנכונות

נושא של החלפת התאורה נכלל בקולות

של בנקים לממן פרויקטים כאלה ,בניגוד

קוראים ,ויכול לזכות במימון ממשלתי

לדוגמה לפרויקטים פוטו-וולטאים ,שכן

לעיתים אף בגובה של כ 30%-מעלות

הטכנולוגיה

לפרויקטים

הפרויקט כולו.

סולאריים

בהיבט של מימון ,ראוי שוב לציין ,שכל

והטכנולוגיה

הכדאיות של פרויקט כזה (לאור גובה

מתפתחת עדיין .למרות זאת ,בהצגה נכונה

ההשקעה וזמן ההחזר שלה שאינו קצר)

של הנתונים בפני הבנק ,וביצוע נכון של

המשמשת
הינה

בשלה

המשמשת

ומוכחת,

לתאורת

לד
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הפרויקט ,ניתן להשיג מהם מימון גם

והן לטבע הסובב אותם .כמו-כן ,חשוב

לפרויקטים אלה.

להיות מוכנים עם מידע ותשובות
לשאלות שבוודאי יגיעו מהתושבים

תובנות לפני קבלת החלטה על ביצוע

המעורבים.

פרויקט
 .1פרויקט

בעל

קיימות

כלכלית

משמעותית ,יכול להביא לחיסכון של
 35%בכלל הוצאות החשמל (60%
ומעלה מהוצאות תאורת חוץ) .זמן
החזר השקעה  5-7שנים ואורך חיים
של מוצר כ 15-שנה ,כך שלא פלא
שכולם עוברים לתאורת לד.
 .2השורה התחתונה אינה רק מחיר ,שכן
בשוק יש מנעד עצום של מוצרים
ומחירים .סביר להניח שמוצר זול עבר
פחות בדיקות מאשר מוצר יקר יותר,

לפני ביצוע
איסוף נתונים ראשוני
על מנת לאפשר יציאה לפרויקט מורכב
שכזה ,יש צורך בסיסי לאסוף נתונים
מסודרים לגבי מצב התאורה הקיים.
נתונים אלו יהיו חיוניים בהמשך למכרז
ולתמחור וכן כדי להעריך את היקף
הפרויקט ובעיות שעלולות לצוץ שישפיעו
על העלות או המורכבות.

נתונים ראשוניים שכדאי לאסוף:

ויש לזכור ,שכל המודל בנוי על אורך

 .1מיפוי מרכזות (קואורדינטות

חיים משמעותי של גוף התאורה.

וסימון על תצ"א במידה וזמינה).

שימוש במוצרים שלא עברו בדיקות

 .2השוואת הוצאות חשמל בפועל

רלוונטיות יכול לעקר יתרון זה.

(חשבונות) אל מול האומדן

 .3מדובר בפרויקט מורכב ,שאין לרשות
בדרך כלל או לצוות ההנדסי שמלווה

הנובע

מסך

גופי

התאורה

הפועלים.

אותה ,את הידע המתאים לנהלו באופן

 .3ספירה של כל עמודי התאורה

ישיר .מומלץ מאד להיעזר ביועצי

(כמתואר בטבלה בעמוד ,)15

תאורה המתמחים בתחום וללמוד

כולל סימון פיזי על העמוד.

מניסיונן של רשויות אחרות.
 .4ההיבט

הבריאותי-סביבתי

 .4ספירה של כל גופי התאורה
חשוב

(ראו פירוט בטבלה בעמוד .)15

מאוד ,שכן הרשות תרצה לוודא

 .5מיפוי עמודי תאורה למרכזות,

שהמוצר המותקן עמד בכל הבדיקות

ומיפוי גופי תאורה לעמודי

הרלוונטיות ,ולמזער עד כמה שאפשר

תאורה.

את זיהום האור ,הן בתחומי היישובים
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 .6מיפוי

גופי

שאינם

תאורה

דולקים.

 .2הכנת טיוטת חוברת המכרז הכוללת
מפרטים טכניים וחוזה משפטי.

 .7הגדרת משטר עבודה :שעות
הפעלה וכיבוי ,שעות הפעלה
שנתיות ,פירוט מנגנון ההדלקה
והכיבוי.

 .3הכנת כתב כמויות מפורט.
 .4בדיקת החוברת על ידי הרשות והיועץ
המשפטי של הרשות.
 .5תיקון הערות הרשות והכנת חוברת

 .8הכנת אומדן בסיסי להחלפת

סופית לפרסום.

תאורה לתאורת לד כולל כלל

 .6פרסום המכרז.

התאורה ביישוב .וכן כולל

 .7עריכת סיור קבלנים או ספקים ,מענה

התייחסות

להערכת

חיסכון

בעלויות תחזוקה.

לשאלות ההבהרה שיתקבלו.
 .8פתיחת תיבת המכרז והעברת החומר
לבדיקת יועץ חשמל ויועץ משפטי.

תיאור של שלבי פרויקט טיפוסי
 .1ביצוע סקר הכולל את הפרטים
הבאים:
א .מיפוי גופי תאורה עמודים ומרכזות
תאורה ,כולל סימון בפועל ומיקום.
ב .מדידות תאורה וחתכי תאורה.
ג .הכנת אומדן ראשוני לפרויקט.
ד .ריכוז

צריכה

קיימת

מחשבונות

חשמל ,והכנת אומדנים לחיסכון
ועלויות הפרויקט .מיפוי משטר
תפעול הדלקה וכיבוי.
ה .הערה:

במידה

ופונים

למימון

באמצעות קולות קוראים ,ניתן לבצע
את החלק הבסיסי הדרוש לקול קורא
לפני ההגשה ,ואת שארית הסקר לבצע
במהלך הפרויקט.

 .9חוות דעת משפטית וחוות דעת
מקצועית.
 .10הכרזה על זוכה.
 .11ניהול משא ומתן עם הזוכה לקבלת
הנחה נוספת וחתימה על החוזה.
 90 .12יום לתחילת התקנת גופים.
 90-30 .13יום לסיום הפרויקט ,בהתאם
לגודלו.
 .14ביצוע פיקוח עליון במקביל לכל
תקופת ההתקנות.
 .15מדידות תאורה לאחר ההחלפה ,תוך
התייחסות לנושא ירידת התפוקה
לאורך זמן.
 .16הכנת דו"חות פיקוח וחוות דעת למצב
הקיים.
 .17בדיקת החיסכון והגשת דיווחים.
 .18בדיקת חשבונות קבלנים.
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פירוט הנדרש למיפוי

פירוט הנדרש למיפוי עמודים

גופי תאורה
● הספק הנורה.

● מיקום.

● סוג הנורה.

(קואורדינטות וסימון על תצ"א במידה וזמינה)

● שיוך למרכזת.

● פירוט יצרן במידת

● חומר( .עץ ,ברזל ,אלומיניום)

האפשר.

● סוג (מדורג ,עגול ,דקורטיבי ,עמוד חברת חשמל)

● תקינה או תקולה.

● צבע עמוד.

● גובה ההתקנה.

● הערות לגבי מצב העמוד
(כיסוי חסר ,חלודה ,עקום ,פגיעת מכונית ,צבע מתקלף)

● סוג זרוע (תמונה קישור לקובץ סוגי זרועות) ,לעיתים
לעמוד יש  2זרועות שונות ,יש לציין זאת.
● קוטר הזרוע
● תוספות עמוד (נושא דגל ,בודד ,כפול ,שקע,
אנטנה ,מצלמה וכו').
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● מספר גופי תאורה על העמוד.
● התייחסות לגופי תאורה שמוסתרים על ידי
עצים או כל חפץ אחר.
● מיקום בסיס העמוד (שצ"פ ,מדרכה).
● מצב בסיס העמוד (טמון באדמה או בתשתית,
עילי).
צילום בעת הצורך.

חברת ייעוץ ליווי ופיקוח
במועצות ,ולא כל שכן ביישובים ,אין את

מקצועית אפילו בשלבי קבלת ההחלטות.

הידע הנדרש ולא את הניסיון להתמודד עם

אך משהתקבלה ההחלטה לבצע ,אנחנו

פרויקטים של החלפת תאורת חוץ ,שכן

ממליצים בכל פה להיעזר בחברת יעוץ

נדרשים מומחיות וניסיון ממוקד .הדגשנו

ופיקוח ,שיש לה ניסיון מוכח בתחום,

את הצורך להיעזר ביועץ תאורה מטעם

בעיקר במגזר המוניציפלי .חברה זו תלווה

המועצה לתכנון הפרויקט וכסמכות

את

הפרויקט

לאורכו,

כולל

פיקוח

ומדידות ,תנסח את הפרקים הטכניים

נוספים .לכן ,כיוון שהספקים של רכיבים

במכרז ,ותסייע בבחירת המוצר הנכון.

אלה שונים בדרך כלל ,חלק משמעותי

החברה גם תגדיר מהם הנתונים שיש

מבדיקות

חייבות

להשלים לקראת המכרז ,או כחלק ממנו,

להתייחס למכלול ולא לרכיבים בנפרד.

כמו לדוגמה התייחסות להגדרת כבישים

לשמחתנו במקרה זה משרדי הממשלה

על פי תקן כדי לאפשר עמעום תאורה ,או

עשו עבורנו עבודה טובה .בתחילה משרד

חתכי תאורה ועוד .במסמך זה לא נרחיב

השיכון כתב "מפרט טכני ומדריך ליישום

בנושאים אלה.

תאורה מבוססת טכנולוגיית לד בכבישים,

קיימת חשיבות לכך שהרשות תגדיר

רחובות וגנים ציבוריים" ,אשר מבוסס על

הפרויקט

משרדי

הייעוץ

לחברת

את

יעדי

תקנים

האיכות

והתקינה

בין-לאומיים

ובהמשך

והדגשים הספציפיים שלה .אין למסור

הממשלה האחרים אימצו תקן זה ,כתקן

לחברת הייעוץ את הכדור לעשות כפי

מחייב המוכר כעת פרק .08

הבנתם.

המסמך מכיל רשימה של תקנים ובדיקות,

ישנה חשיבות שחברת הייעוץ תעסיק

שיש לצרף לכל מוצר תאורת לד ,כולל צ'ק-

מהנדס חשמל באופן ישיר כדי שיוכל

ליסט מפורט ,ואין לנו אלא להמליץ לעקוב

לאשר רכיבי חשמל .במידה ויועץ התאורה

ולמלא אחר הוראות המסמך .בנוסף יש

יש

לציין ,כי בקולות קוראים של המדינה,

חשיבות לכך שיעבוד באופן ישיר עם צוות

התקן מתחיל להוות תנאי לאישור המימון

קבלת

(ניתן למצוא את מלוא הפרטים באתר

יועסק

באמצעות

הרשות

ויהווה

חברת
חלק

הייעוץ

מהליך

החלטות.

משרד

הבינוי

והשיכון,

ויש

לוודא

התייחסות לגרסתו העדכנית).

תקינה

הסעיפים הכלולים במסמך מתייחסים,

מכיוון שנושא התקינה בהחלפת תאורת

כפי שניתן לראות במסמך עצמו ,לכל

חוץ הוא קריטי ,מצאנו לנכון להרחיב
בנושא זה כדי שהמועצה תוכל להגדיר את
הדרישה מחברת הייעוץ בהכנת המכרז
ובדרישות הסף.
כפי שהוסבר בפרקים הקודמים ,גוף
תאורת הלד אינו רק קופסה עם נורה
בתוכו ,אלא מדובר ביחידה שיש בה נורת
לד ,רכיבי אלקטרוניקה ורכיבי תוכנה

רכיבי גוף התאורה אך גם ליצרן ולספק:
 תנאי סף יצרנים. תנאי סף ספקים. תקופת אחריות. תנאי סף ומפרט טכני חשמלי ומכני. תנאי סף ומפרט טכני אופטי. תנאי סף לעמידות הרכיבים (אורךחיים).
 -תנאי סף בריאותיים (פוטוביולוגי)

16

כפי

להיווכח

שניתן

במסמך,

מעיון

הספקים צריכים להמציא לכל מוצר

ויסביר מה ההשלכות של אי עמידה
מלאה בסעיף כזה או אחר.

רשימה ארוכה של תעודות בדיקה,

 .4מומלץ לשכור חברת יעוץ ופיקוח

המעידות על כך שהמוצר עבר בהצלחה

לניהול הפרויקט וכתיבת המכרז .יש

בדיקות אלו ,ובהקשר זה ברצוננו להעיר

להגדיר להם יעדים ודגשים המסופקים

מספר הערות:

על ידיכם ,ולא להעביר את כל

 .1יש לוודא שהתעודות שמוגשות הן

האחריות אליהם.

למוצר הספציפי המוצע ,ולא למוצר
אחר של הספק.
 .2יש לוודא את אותנטיות התעודות,
ולשם כך נדרש יועץ תאורה.
 .3יש לוודא שכאשר המוצר לא עומד
בצורה

מלאה

באחת

הדרישות,

עומדות בפני מקבלי ההחלטות כל

ניטור ובחינת פרויקט לאחר
סיום
להלן כמה תובנות רלוונטיות לפעולות
שיש לבצע לאחר הפרויקט.
 .1מדידת צריכת חשמל

ההשלכות הנובעות משוני זה והן

א .מדידת צריכת החשמל לתאורת חוץ

משוקללות להליך קבלת ההחלטה.

היא די פשוטה ,כיוון שבדרך כלל

יתכן ובמקרים מסוימים ניתן לקחת

לכל מרכזת יש מונה חשמל ,ולכן יש

את הסיכון ,ובמקרים אחרים לא ,אך

מעקב על צריכה ועלויות .מומלץ

לפחות יש להבין היטב את ההשלכות

לפתח נוהל של איסוף נתונים באופן

הכרוכות בכך.

שוטף לאחר הפרויקט והשוואתם

תובנות:

לנתונים

 .1מומלץ לוודא איסוף נתונים מדוקדק

ובתקופותיו

לפני

ביצוע

הפרויקט

השונות.

השוואת

שיאפשר לתמחר את עלות הפרויקט

הנתונים צריכה להיות בערכי צריכה

בצורה מדויקת; כולל התייחסות למצב

(קווט"ש) ולא בעלות כספית ,שכן

תאורה קיים.

תעריפים משתנים עם הזמן.

 .2מומלץ לוודא שדרישות הסף למוצרי

ב .יש לזכור שבתחילת ביצוע הפרויקט,

התאורה מבוססים על פרק  08של

סביר להניח שישנו חלק גדול של גופי

משרד השיכון על כל סעיפיו.

תאורה

שלא

פועל

ולכן

יתכן

 .3מומלץ להיעזר בשירותי יועץ תאורה

שהשוואת נתונים כלליים תראה

אשר יאמת את תעודות הבדיקה

חיסכון קטן מזה שהיה בפועל או
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בכלל לא .יש להתייחס לנושא זה בכל
עיבוד נתונים.
 .2מדידת רמת תאורה
א .יש לבצע מדידות תאורה מדגמיות,
גם כדי לאתר נקודות בהן יש תאורה
עודפת לפני הפרויקט ,וגם כדי
לבדוק את יעילות המוצר שהותקן.
ב .יש לזכור שתאורה דועכת עם
השנים ,אך תאורה מגופי לד שאינם
תקינים תדעך במהירות רבה יותר,
ושוב יצא שכרו של המחיר הזול (או
המוצר הנחות) בהפסדו .יש לוודא
שישנו נוהל מסודר לביצוע מדידות
מדגמיות לאורך תקופה של שנים,
ולא רק מיד עם סיום הפרויקט,
ומומלץ לעגן את נושא אחריות
הספק למדידות תקופתיות אלו.
 .3שקלול חיסכון בתחזוקה
למרות שסעיף זה קשה לכימות ,ולא
יכול להיות מדויק מספרית ,החיסכון
שיושג בבחירת מוצר נכון ,יכול להיות
משמעותי עד כדי הפחתה של שנה
מזמן החזר ההשקעה .יש לפתח נוהל
לכימות נתון זה ולשקללו בכל עיבוד
והצגת נתונים.
 .4לסיום מומלץ להנגיש את הנתונים
הנ"ל באופן שוטף למקבלי ההחלטות
ברשות ואף לתושבים.

סיכום והמלצות
אנו מקווים שהמסמך הציג בצורה ברורה,
שהחיסכון

להשיג

שניתן

באמצעות

פרויקט החלפת תאורת חוץ לתאורה
בטכנולוגיית

לד

יכול

להיות

חלק

משמעותי מכלל הוצאות החשמל של
הרשות (כ .)35%-וכן ,שפרויקט משמעותי
שכזה

חובה

לנהל

בצורה

מסודרת

ומושכלת ,תוך שקלול כל ההיבטים ולא
רק נושא העלות.
מסקנה נוספת היא ,הצורך להסתייע
בייעוץ מקצועי הן בשלבי התכנון והן
בשלבי ביצוע הפרויקט .ברשות ,על פי
רוב אין את המידע המספיק בכדי לשקלל
את כלל ההיבטים בביצוע פרויקט שכזה,
והספקים הינם בעלי אינטרס מטבע
הדברים .אי לכך ,את חוות דעתם
המקצועית יש לקבל בהסתייגות.
אנשי המקצוע העומדים לרשות המועצה,
כמו אנשי הנדסה ויועצי חשמל ,אינם אלו
שבהכרח יכולים לסייע בתכנון פרויקט
מורכב שכזה לבדם ויש להיעזר ביועצי
תאורה עם ניסיון בתחום ,וללמוד מניסיונן
של רשויות אחרות.
המלצות:
 .1ביצוע הפרויקט יהווה חיסכון כלכלי
משמעותי ,אשר יפנה משאבים כספיים
לטובת מטרות ערכיות אחרות.
 .2בחירת מוצר תוך שקלול כלל ההיבטים
(עלות ,אורך-חיים צפוי ,איכות המוצר,
המלצות שונות על היצרן ועל הספק
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וכן היבטים בריאותיים) .הדגש הוא-

 .4בביצוע פרויקט במימון קול קורא

לא לבחור רק על סמך השורה

מומלץ לבצע סקר ראשוני לאיתור

התחתונה של העלות הכספית.

היישובים המעוניינים בביצוע החלפת

 .3יש ליזום שיתוף גופים בעלי עניין

תאורת החוץ ואיסוף מידע רלוונטי,

ומקבלי החלטות במועצות מעבר

בשל משך ההיערכות הארוך יותר,

לדוגמה,

הנובע מן המבנה הדו-רובדי של

לתחום

ההנדסי

פיננסי.

יחידות סביבתיות ,מחלקת הסברה
ואפילו ראש המועצה.
נושא החלפת התאורה בתאורה נכונה

המועצות האזוריות.
 .5קבלת ייעוץ מקצועי של יועץ תאורה
מנוסה ובלתי תלוי.

ותקנית ,והפחתת זיהום אור ,יכולים

 .6יש לקדם פניה לתושבים באופן יזום,

לשמש גם למיתוג המועצה ויישוביה

במטרה להסביר אודות הטכנולוגיה

ויש להם יתרונות מעבר לחיסכון

הנבחרת ומשמעותה ועל הבדיקות

הכספי גרידא .מעורבות זו מבטיחה

שהמוצר שנבחר עבר .יש למנות נציג

שהשיקולים לבחירת מוצר לא יהיו רק

לפניות הציבור אשר ישמש כתובת

המחיר הזול.

לשאלות תושבים.
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