
 משרד האנרגיה
 האגף לשימור אנרגיה

 
 
 ט"ו שבט, תש"פ                                                                                                               

 0101פברואר,  01                                                              
 
 
 

תקנות מקורות אנרגיה )ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור 
 0102 –אנרגיה(, התשע"ט 

 
 מפרט לביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה במפעלים ומוסדות

 
 

 סיכום המסקנות: 0פ ר ק  
 

 הקדמה 0.0
 תיאור המפעל -
 מספר ח.פ. -
 )כתובת, נ.צ(מיקום המפעל  -
 :האם הגוף -

 .0952-( לחוק מבקר המדינה, התשי"ח5)-( ו4(,)0()0)9לפי סעיפים  מבוקר
מהכנסותיו הם  21%-, ש0925-לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 20נתמך לפי סעיף 

 מתקציב המדינה.
 ISO 50001האם ישנה התעדה  -
 תיאור תהליכי המפעל -
 שעות פעילות וכוח אדם -
 אופן ביצוע הסקר -
 מהלך ביצוע הסקר -
 שם איש קשר/מנכ"ל -
 

 צריכת האנרגיה השנתית של המפעל  0.0
 צריכת הדלקים לפי סוג התזקיקים  -
 צריכת החשמל לפי תעו"ז  -
 צריכת החשמל הכוללת  -
 שיא ביקוש  -
 כופל ההספק  -
 ייצור עצמי של חשמל )שילוב כוח וחום או גנרטורים(  -

 
 צריכת האנרגיה תצוין:  

 ביחידות אנרגיה )טון שווה ערך נפט או קוט"ש( -
 טון שווה ערך נפט -
 במונחים כספיים )ש"ח(  -

 
 

 צריכת האנרגיה הסגולית  0.2
 נפט לטון המוצר )או יחידת המוצר(טון שווה ערך  -
 טון שווה ערך נפט ליחידה כספית של ייצור )אלף ש"ח של ייצור(  -
 עלות האנרגיה )ש"ח( ליחידה כספית של ייצור )אלף ש"ח של יצור(  -

 



 התפלגות הצריכה בין סוגי האנרגיה  0.4
 התפלגות בין התזקיקים והחשמל  -
 התפלגות של התזקיקים  -
 התפלגות החשמל לפי תעו"ז  -

 
 התפלגות צריכת האנרגיה תהיה לפי: 

 ביחידות אנרגיה )טון שווה ערך נפט או קוט"ש(  -
 ערך נפטטון שווה  -
 במונחים כספיים )ש"ח(  -

 
 

 פוטנציאל שימור אנרגיה 0.5
 צרכני האנרגיה העיקריים במפעל -
 פוטנציאל החיסכון ביחידות אנרגיה )טון שווה ערך נפט או קוט"ש( -
 פוטנציאל החיסכון במונחים כספיים )ש"ח(  -
 (CO2פוטנציאל החיסכון בפליטת גזי חממה ) -
 השפעה על צריכת האנרגיה הכוללת  -
 ה על צריכת האנרגיה הסגולית השפע -

 
 רשימת ההמלצות  0.1

 ההמלצה  -
 עלות  -
 פוטנציאל חיסכון באנרגיה )קוט"ש/שנה( -
 שנה()₪/פוטנציאל חיסכון כספי  -
 פרמטר כלכלי )תקופת ההחזר, ערך נוכחי נקי, תשואה פנימית או אחר(  -
 התייחסות לאפיקי הסיוע של הממשלה עבור חיסכון באנרגיה -

 
 

 כללי: 0פ ר ק  
 

  ת הסקרומטר 0.0
  איתור אפשרויות שימור אנרגיה במפעל להקטנת הוצאות האנרגיה שלו.  -
ריכוז מידע על צריכת האנרגיה של המפעל, שינויים חודשיים ושנתיים וצריכה  -

 סגולית. 
 ריכוז מידע על צריכת האנרגיה של התקנים והמערכות של המפעל.  -
 מערכות והמיתקנים במפעלים. ריכוז מידע על התפלגות צריכת האנרגיה בין ה -
 יצירת כלי לעדכון מידע על צריכת האנרגיה, מעקב ודיווח על השינויים.  -
 יצירת כלי להערכת תחזית צריכת האנרגיה כתוצאה משינויים במפעל.  -
 ת פוטנציאל החיסכון הכספי המרביקביע -
 ידי ועתידימת הפעולות לביצוע מהכנת רשי -
 האפשריותת בין הפעולות קביעת עדיפויו -
 אנרגיה בתכנית השקעות של המפעל יצירת כלי להערכת שילוב פעולות שימור -
 יצירת כלי להערכת שילוב פעולות שימור אנרגיה בתכניות פיתוח של המפעל.  -
 .הכנת תכניות חרום אנרגטי -
 .הכנת תכניות למקרה של עליה גדולה במחירי אנרגיה -
 כון באנרגיה.הכרות עם מסלולי התמיכה של הממשלה עבור חיס -
 .איתור אפשרויות פוטנציאל ייצור אנרגיה -
 .איתור אפשרויות שימוש בגז טבעי -

 
 אור המפעל ית  0.0 

 מוצרים עיקריים של המפעל )כולל כמויות(  -
 תהליכי ייצור עיקריים  -
 זרימת חומרים )סכימה(  -
 הספקת הדלקים ואמצעי אחסון  -



האנרגיה מצעים למעקב על צריכת אושנאים )סכימה(,  החשמל, מונים הספקת -
 ושימור אנרגיה )מכשירים רושמים, מכשירים לבדיקת נצילות וכו'( 

 
  פעולות שימור אנרגיה שבוצעו לפני הסקר  0.2

 ביצוע תקנות מקורות אנרגיה  -
 מינוי ממונה על שימור אנרגיה במפעל ופרטיו -
 מעקב על צריכת האנרגיה  -
 צריכת אנרגיה למשרדי ממשלהדיווח  -
  י קיטור, משאבות מחממים וצ'ילריםביצוע בדיקות נצילות של דוד -
 פעולות אחרות: שיפור נצילות של מתקני אנרגיה, התקנת מונים, -
 החלפת ושדרוג מערכות וכו'. -

 
 פרמטרים כלכליים  0.4

המפעל להחליט מה הם הפרמטרים הכלכליים, לפיהם נבדקות השקעות. על 
 הפרמטרים הנפוצים הם: 

 ( ₪ערך נוכחי נקי )ב -
  0יחס של ערך נוכחי להשקעה ) <(  -
 שנים(  0 – 01תקופת החזר )  -
 הקטנת הוצאות שנתיות )מינימום(  -

 
 עות פעילותש 2.5 
 על עורך הסקר לקבל נתונים חודשיים הקשורים לשעות הפעילות:  

 ימי העבודה  -
 שעות העבודה  -
 ימי מנוחה  -
 ימי חופשה )תאריכים(  -
 שעות הפעלת מתקני אנרגיה  -
 פעילות בשעות נוספות  -
 פעילות בימי מנוחה  -
 אחזקה(  -פעילות בימי חופשה )למשל  -
 פעילות בלילה  -

 
  יחידות  0.1

 יחידות צריכת האנרגיה )קוט"ש לחודש, טון מזוט כבד לחודש וכו'( 
 טון שווה ערך נפט )טשע"נ לחודש ולשנה( 

 מונחים כספיים )ש"ח( 
 

 נתונים  0.2
הצריכה  נתוני ירוכזו 0.1וני הצריכה ופוטנציאל החיסכון יצוינו בכל היחדות שבסעיף  נת

 שנים אחרונות לפחות.2 -החודשיים ב
רצוי כי  גרפים.והנתונים החודשיים והשנתיים יצוינו בכל היחידות וירוכזו בטבלאות 

נתונים ממוחשב. ההתפלגויות, השינויים ופוטנציאל הריכוז וההדפסה יוכנו בבסיס 
 ובאחוזים.  החיסכון יצוינו במונחים אבסולוטיים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 צריכת אנרגיה: 2פ ר ק  
 

 טבלאות וגרפים ניתן לצרף בנספח לסקר 
 

 נתונים חודשיים של צריכה רצוי מספר שנים אחרונות   2.0
 פחם  -
 מזוט כבד מיוחד  -
 מזוט כבד  -
 מזוט  -
 מזוט קל  -
 מזוט קל מיוחד  -
 סולר למפעל  -
 סולר לכלי רכב  -
 סולר לגנרטורים  -
 בנזין למפעל  -
 בנזין לכלי רכב  -
 ספירט לבן )דס"ל(  -
 גפ"ם  -
 גז טבעי  -
 חומרי זינה לייצור  -תזקיקי נפט  -
 צריכה כוללת של חשמל  -
 חשמל לפי תעו"ז  -
 שיא ביקוש  -
 מקדמי הספק )יחס של הצריכה לשיא ביקוש כפול שעות הצריכה(  -
 כופל ההספק  -
 ייצור עצמי של חשמל  -
 צריכה כוללת של אנרגיה  -
 עלות כוללת של אנרגיה  -

 
  התפלגות הצריכה לפי סוג האנרגיה 2.0

 התפלגות לפי סוגי אנרגיה  -
 התפלגות בין חשמל ודלקים  -
 התפלגות צריכת החשמל לפי תעו"ז  -

 
  צריכת האנרגיה הסגולית  2.2

 טון שווה ערך נפט לטון המוצר )או יחידת המוצר(  -
 טון שווה ערך נפט ליחידה כספית של ייצור )אלף ש"ח של ייצור(  -
 עלות האנרגיה )ש"ח( ליחידה כספית של ייצור )אלף ש"ח של ייצור(  -
 צריכה שנתית לעובד  -
 צריכה שנתית של חשמל ואנרגיה כוללת לשעת עבודה  -
 צריכת החשמל לשטח המבנים  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4פ ר ק  
 

 צרכני אנרגיה
 

 יצוינו הספקים, שעות העבודה והפסדים תהליכיים כדוגמת הרכיבים הבאים:
 
  צרכני דלקים 4.0 

 
  מתקני שריפה    4.0.0

 
 לפי סוג הדלק: 

 מזוט  -
 סולר  -
 גפ"ם  -
 פחם  -
 גז טבעי -

  :לפי הגורם המחומם
 דודי קיטור  -
 דודי מים חמים  -
 ייצור זכוכית(  -לתהליכי ייצור )למשל  תנורים -
 תנורי אויר חם )ייבוש(  -
 תנורי שמן -

 
 צרכני חום   4.0.0

 מחליפי חום  -
 מתקנים ומיכלים מחוממים  -
 צנרת  -
 מלכודות קיטור  -

 
 מערכות דלק   4.0.2

 גלישה בעת מילוי  -
 נזילות  -
 חימום מזוט  -

 
 מנועי דיזל   4.0.4

 גנרטורים  -
 לחרום  -
 להקטנת חשבונות חשמל  -
 מדחסים(  -הפעלה ישירה של מכונות )למשל  -

 
 דלק לניקוי   4.0.5

 ספירט לבן )דס"ל(  -
 נפט  -

 
 שירותים   4.0.1

 מקלחות  -
 מטבח  -

 
 רכב   4.0.2

  ארגונירכב  -
 מושכר רכב -
 רכב חשמלי -
 עמדות טעינה -



 תדלוק בגט"ד -
 

 אחר 4.0.2
 
 

  צרכני חשמל 4.0
 

 תאורה    4.0.0
 תאורת אולמות ייצור  -
 תאורת משרדים  -
 תאורת חוץ  -

 
 מיזוג אויר    4.0.0

 קירור  -
 הסקה  -
 אוורור  -

 
 אויר דחוס  4.0.2

 
 ייצור   4.0.4

 תהליכי ייצור  -
 חימום  -
 מנועים  -
 מתקני הרמה  -
 משאבות  -מפוחים  -
 רתכות  -
 שנאים )הספקת חשמל(  -
 חדרי מחשב, מחשבים -
 פיקוד ובקרה  -
 מכשירי מדידה וביקורת איכות חשמליים  -
 ציוד מעבדות  -
 מילוי מצברים  -
 חדרי שרתים -
 מערכות אל פסק -
 אחר  -

 
 שירותים סוציאליים   4.0.5

 חימום מים למקלחות  -
 מטבח  -
 מיחמים  -
 ציוד חדר הרצאות ומועדון  -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5פ ר ק  
 

 בדיקות ומדידות
 
 

 הבדיקות תלויות באופי המפעל הנסקר. הרשימה להלן תשמש קו מנחה בלבד. 
 

  מערכות חום 5.0
 

 נצילות שריפה  5.0.0
 בדיקות נצילות השריפה יערכו במיתקנים הבאים :  -
 דודי קיטור  -
 דודי מים חמים  -
 תנורים  -
 מתקני שריפה בעלי מבערים אחרים  -

 
 הבדיקה תכלול : 

 טמפרטורה של האוויר הנכנס השריפה  -
 טמפרטורה של גזי הפליטה  -
  O2)או CO אחוז  -)כאופציה CO2 אחוז  -
 ספירת פיח  -
 חישוב עודף האוויר  -
 חישוב נצילות השריפה  -
 איתור הסיבה לכך  - מרביתבמקרה של נצילות קטנה מנצילות  -
 כיוון עודף האוויר במקרה הצורך  -
 ניקוי הדוד במקרה הצורך  -
 טיפול במבער במקרה הצורך  -
הפעולות יבוצעו על יד איש המפעל ולאחר השלמתן תעשה בדיקה חוזרת של ערך  -

 טיפולים.נונים, ניקויים או ועצמו לא יבצע כיוהסקר. עורך הסקר 
 

 יעילות הבידוד  5.0.0
 מדידת טמפרטורה של שטחים וצנרת מבודדים ולא מבודדים              
 טיב המים   5.0.2
 מדידת קושי מי הזנה ומי ניקוז של דוד קיטור           
  מדידת כמויות מי ניקוז  -כמויות מי ניקוז   5.0.4

 
  מערכות חשמל  5.0

 
 כללי  5.0.0

שירים רושמים בתקופה רצופה של מדידת צריכת החשמל הכוללת על ידי מכ -
 מספר שבועות                                      

 משטר צריכה של מתקנים בודדים על ידי מכשירים רושמים.מדידת  -
במקרה והצרכן מאופיין בעונתיות יש לבצע את המדידות במשך כל העונות ואו  -

 במקרה והמפעל עובד רק בעונה מסוימת יש לבצע הסקר בעונה זאת.
 
 

 
 תאורה  5.0.0

 מדידת עוצמת הארה בכל המקומות מוארים והתאמתה לתקנים. -
 ת וסוגיהם.ספירת הנורו -
 ספירת נורות דולקות, מכובות ושרופות.  -
 בדיקת שעות הפעלה וכיבוי של תאורה חיצונית. -



 מיזוג אויר והסקה    5.0.2
בשטחים ממוזגים או מוסקים בעת הפעלת מיזוג אויר  בדיקת טמפרטורת האוויר -

 או הסקה 
 .ות בעת הפעלת מיזוג אויר או הסקהבדיקת סגירה של חלונות ודלת -

 
 בדיקת נצילות   5.2

בדיקת נצילות אנרגיה במתקני שאיבה על פי תקנות מקורות אנרגיה )בדיקת  -
 ,0114-נצילות אנרגטית במתקני שאיבה(, תשס"ד

על פי תקנות מקורות אנרגיה  -בדיקת יעילות אנרגיה של יחידות קירור )צ'ילרים(  -
 .0102-מים(, תשע"ג)יעילות אנרגטית מזערית ומדידה תקופתית של יחידת קירור 

על פי תקנות מקורות אנרגיה )שיפור נצילות  -בדיקת נצילות בעירה בדודי קיטור  -
 .0114-הבעירה בדודי קיטור המוסקים בדלק(, תשס"ד

על פי תקנות מקורות אנרגיה  -בדיקת נצילות בעירה במחממים מוסקים בדלק  -
 .0114-ז(, תשס"ד)בדיקת נצילות הבעירה במחממים מוסקים בדלק נוזלי או בג

 
 מערך דיחוס אוויר 5.4

 .בדיקת לחצים אופטימליים במערך דיחוס האוויר -
 .סקר איתור דליפות אוויר -
 .בדיקת אופן עבודתן של המדחסים וצרכני האוויר הדחוס -
 .בחינת פוטנציאל ניצול חום שיורי מהמדחסים -

 
 ייצור אנרגיה מתחדשת 5.5

 בדיקת פוטנציאל ייצור אנרגיה מתחדשת -
 

 
 

 

 1פ ר ק 

 
 מאזן האנרגיה

 
 

 הנתונים יהיו בצורת טבלאות וגרפים. 
 
  מאזני האנרגיה של מיתקנים בודדים 1.0 

 
 המאזנים יעשו על סמך בדיקות או הערכה.           

 
  מאזן האנרגיה של המפעל 1.0 

 צריכת החשמל במערכות עיקריות  -
 צריכת הקיטור במערכות עיקריות  -
 התפלגות הצריכה בין הצרכנים העיקרים  -
 מ"ר של שטח מואר 0 -צריכת החשמל השנתית לתאורה פנימית ל -
 כולל )בתוך  שטח מ"ר של0 -צריכת החשמל השנתית לתאורה פנימית ל -
 גבולות חיצוניים של המפעל(  -
 צריכת החשמל השנתית לתאורה פנימית לעובד  -
 בודה צריכת החשמל השנתית לתאורה פנימית לשעת ע -
 מ"ר של שטח כולל 0 -צריכת החשמל השנתית לתאורה חיצונית ל -
 מ"ר של שטח כולל.0 -צריכת החשמל השנתית לתאורה פנימית וחיצונית ל -
 מ"ר של שטח ממוזג 0 -צריכת החשמל השנתית של מיזוג אויר ל -
 צריכת החשמל השנתית של מיזוג אויר לעובד  -
 עבודה  צריכת החשמל השנתית של מיזוג אויר לשעת -
 מ"ר של שטח הייצור 0 -צריכת החשמל השנתית לאוויר דחוס ל -



 צריכת החשמל השנתית לאוויר דחוס לעובד ייצור  -
 צריכת החשמל השנתית לאוויר דחוס לעובד המפעל  -
 צריכת החשמל השנתית לאוויר דחוס לשעת עבודה  -

 
  בחירת הצרכנים להעמקת הסקר 1.2 

 עותיים ביותר.הסקר יתעמק בצרכני האנרגיה המשמ -
 

 
 
 
 
 

 2 פ ר ק
 
 

 הצעות לשימור וחיסכון באנרגיה
 
 
  כללי 2.0 

 
התקנת מערכות ממוחשבות לניהול אנרגיה עם יחידות קצה ליד כל צרכן  -

 משמעותי 
 בקרה על נצילות המתקנים ויעילות התהליך  -
 בקרה של פרמטרים המשפיעים על צריכת האנרגיה )טמפרטורה, לחץ, לחות וכו'( -
 הבטחת נצילות מרבית  -
 מניעת פעילות סרק  -
 התאמה טמפרטורה לצרכים  -
  לצריכה הנדרשתהתאמת לחץ  -
 ניצול חום שיורי  -
 התארגנות המפעל למעקב על צריכת האנרגיה, הדרכה, הסברה ואכיפת הנחיות -

 
 דודי קיטור ומתקני שריפה   2.0 

 שיפור נצילות שריפה  -
 הסבה לדלק כבד יותר  -
 ניצול חום גזי פליטה  -
 ניצול חום מי ניקוז  -

 
  מערכות קיטור 2.2 

 החזרת מי עיבוי ישירות לדוד בטמפרטורה גבוהה  -
 ניצול חום מי עיבוי  -
 הסדרי התראה על תפקוד לקוי של מלכודות קיטור  -
  לצריכה הנדרשתהתאמת לחץ הדוד  -

 
  מערכות חום 2.4 

 שיפור בידוד תרמי של מיתקנים וצנרת  -
 מניעת דליפות אנרגיה  -

 
  מיזוג אויר 2.5 

 בידוד ואיטום המבנה  -
 מ"צ 05 -לא פחות מ -שמירה על הטמפרטורה המתאימה  -
 סגירת חלונות ודלתות כולל מיתקנים אוטומטיים  -
 בקרת הפעלת מיזוג אויר על ידי קוצבי זמן שעתיים ויומיים ועל ידי רגשי נוכחות  -
 אגירת קור  -



 
  יםהסקה וחימום מ 2.1  

 ניצול חום שיורי  -
 ניצול אנרגית השמש  -
 משאבות חום  -

 
 
 תאורה  2.2 

 החלפת נורות לא יעילות בנורות יעילות יותר בהתאם  -
 התקנת מפסקים וקווי חשמל לכיבוי אזורים לא פעילים בשעות מסוימות  -
 העדפת תאורה מקומית  -
 ניקוי מתקני תאורה ורפלקטורים  -
ניקוי חלונות וקטעים -ניצול אור טבעי בגג על ידי התקנת קטעים שקופים  -

 שקופים של הגג 
 קביעת סטנדרט במשרדים  -
 הוספת רגשים  -

 
  אויר דחוס 2.2 

 התאמת הלחץ לדרישות הציוד  -
 מניעת הורקה תדירה של האוויר  -
 מניעת נזילות  -
 ספות וכיבוינים העובדים בשעות נוהתקנת מדחסים מקומיים קטנים ליד צרכ -

 מערכת מרכזית
 החלפת מדחסים ליעילים יותר  -
 בדיקת נצילות המדחס -

 
  מערכות חשמל 2.9 

 חלוקה אחידה בין פאזות  -
 שיפור נצילות מנועים ומשאבות  -
 בקרי שיא ביקוש  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2פ ר ק 
 

 בדיקה כלכלית
 
 

 הבדיקה היא בהתאם לנוהל בדיקות כלכליות של השקעות הנהוג במפעל. 
 האנרגיה: מצו קריטריונים של משרד במקרה של העדר קריטריונים כלכליים במפעל, יאו

 
 החישוב הוא במונחים קבועים  -
 לשנה  2שער הריבית התחשיבית %  -

  
  :בנוסף ניתן לערוך בדיקות אחרות

 ערך נוכחי נקי  -
 תשואה פנימית  -
 תקופת החזר  -
 הקטנת הוצאות שנתיות, כולל השקעה  -
 ממשלהענקים או הטבות אחרות מטעם משרדי למפעלים רבים אפשרות קבלת מ -

 כאלה תעשנה שתי בדיקות נוספות לפרויקטים כדאיים למפעל: במקרים  השונים.
 כדאיות למשק המדינה, בהתאם לקריטריונים של המשרד המעניק הטבה  -
 ות למפעל, כולל ההטבה כדאי -

 
 
 

 9פ ר ק 
 

 ההמלצות
 
 

ההמלצות תכלולנה הצעות שעברו בדיקה כלכלית ונמצאו מתאימות לשימוש במפעל. 
 הפעולות לא תגרומנה להפרעות בייצור ולא תפגענה בבטיחות. 

מספר פעולות באותם מתקנים יש לקחת בחשבון כי צריכת האנרגיה  בחישוב החיסכון של
תהיה קטנה יותר לאחר יישום של כל הצעה ופוטנציאל שימור אנרגיה של הפעולה הבאה 

 יהיה קטן יותר, בהתאם. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 01פ ר ק 
 

 לוח זמנים לביצוע
 
 

פרויקטים שניתן לבצעם כל פרויקט ניתן לבצע תוך תקופת זמן מסוימת. מעבר לכך, יהיו 
חלק מהפרויקטים ידרשו תכנון ועד אז לא  קיץ וכו'.כמו חופשה מרוכזת,  רק במועד מסוים,

 ניתן יהיה לקבוע את לוח הזמנים. 
 פרויקטים בהיקף גדול יותר יהיו תלויים באפשרויות גיוס הון. 

הביצוע פרויקטים אשר יקבלו הטבות ממשלתיות ימתינו לקבלת אישור ההטבה לפני 
דרשו י)הממשלה לא מאשרת פרויקטים שביצועם החל לפני האישור(; פרויקטים מסוימים 

 קבלת היתר )כגון היתר בניה(, ולוח הזמנים שלהם תלוי במועד קבלת ההיתר.
יש להניח כי למפעל מדיניות השקעות והוא יעדיף ביצוע של פרויקטים מסוימים                               

 ת גבוהה יותר וידחה ביצוע פרויקטים אחרים.בעדיפו
 
 
 

 00פ ר ק  
 

 המלצות להמשך הסקר
 
 

 מעכבת בדרך כלל מתגלות בעיות מסוימות בעת ביצוע הסקר. בדיקה מפורטת יותר הייתה
 את סיום הסקר ומגדילה את עלות ביצועו. במקרים כאלה ממליץ עורך הסקר לבצע

האלה  השלמות, בדרך כלל על ידי צוות המפעל. עורך הסקר מפרט הנחיות לביצוע השלמות
 הערה את הסקר יש לערוך במתכונת אחידה לפי הנחיות של האגף לשימור אנרגיה.

 
 

 00פרק 
 

 נספחים 
 
 נתוני צריכת חשמל  -
 סכמת זרימת חומרים  -
 מפת השטח  -
 דיווח צריכת אנרגיה למשרדי ממשלה -
 
 
 
 
 


