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נוכח העלייה במחירי החשמל ומצוקת מעמד הביניים 

 

! כל שנה ₪ 1,000 חוסך למשפחה ממוצעת מעל –טיפול נכון באבנית 

 

 שמעון רדליך : מאת       

-  בזבוזי אנרגיה עצומים בכל מגזרי המשקמייצרת שבמים הקשים והבריאים בארץ האבנית 
פתרונות  שכולנו מחפשים כ. והמוניציפאליהחקלאי , הממשלתי, התעשייתי, המוסדי, הפרטי

 נכון המטפלת זמינה ויעילה כדאי לדעת כי קיימת טכנולוגיהחכמים וזולים לחיסכון באנרגיה 
נזקי  באמצעותו עם להתמודד של תמהיל מהווה פתרון  יעיל שניתן" סלמנדר"ה .באבנית
פרמננטי  שינוי ידי וזאת על תוך הגנת הסביבה לפגוע באיכות מי השתיה  מבלי האבנית
.  התגבשותה וביצירת ציפוי מגן פנימי בצנרת בכל המרחב המטופל במבנה

אבנית לא מטופלת גורמת לבזבוז אנרגיה בהיקף של יותר מטון נתונים מצטברים מוכיחים כי 
 Co 2 (גזי חממה) שנה כל₪  1000-יכולה לחסוך כממוצעת משפחה . למשפחה כל שנה ,

בתי , מושבים,  הנתונים נסמכים גם על מדידות בעשרות קיבוציםעל ידי טיפול נכון באבנית
. אבות ואלפי פרטיים שכבר חוסכים הרבה כסף בארץ ובעולם

השמש  יקולטהמטפלת בכל הבניין מאפשרת הגנה על מרכזית " סלמנדר" מערכת תקנתה
 .  אנרגיית השמש יעיל יותר שלניצוללמבפנים ו

   (קילוקלורי לשעה=ש"קקל/קילוואט לשעה = ש "קוט) -כאשר  :ובפשטות יוצג התחשיב כלהלן

 !!ועולה בהתמדהמופיע בחשבונות -   ₪  0.5 = ש" קוט1מחיר • 

 .המעכב את תהליך חימום המים, האבנית היא חומר מבודד• 

 מכון הנפט הבריטי בשנות י"נבחן ופורסם גם ע" –  בזבוז אנרגיה 40= %מ של אבנית " מ6• 
י צוות " בקיבוץ שפיים ע1999 -מבדיקות בלתי תלויות  שנערכו במשך חצי שנה ב. 80- ה

במסגרת הניסוי בקיבוץ נבדקו ) . 43%- ין נמצא שקצב מעבר החום יעיל ב  ימקצועי מענף הבנ
 (לא מטופלים בהשוואה לגופי חימום מטופלי אבנית 

(   דקות במקלחת4-פחות מ) = ליטר מים חמים ליום50- כרק  הצורךאדם : החישוב

  נפשות  4-ו  ליום ש"ל קק2,000=  מכפלתם C 40º- עלה הטמפרטורה בדוד רק במו
 מקבלים ש "למונחי קוט למעבר( 860) במקדם ידוע כשמחלקים. ש"ל קק8,000  =למשפחה

 1,314  - ל אותנו מוביל חיסכון 40% רק - ומזה יום X 365 ובשנה . ש למשפחה ליום" קוט9.3
 ישיר בעלויות חיסכון ₪, 657 של סך ל ומתקבל"כנ₪  0.5 -ב  המוכפלים. שנתי חיסכון ש"קוט

.   בדוד מים בלבד  חימום

 שעוד הרי , הקומקום ונצרף הביתיים והמדיח הכביסה ממכונת -חימום גופי 2 עוד נוסיף אם
עכשיו נוסיף . ביותר גבוהה הוצאה על מתייצבים  אנו אביזרים בבלאי הירידה לפני תחשיב

 ונחשבן אותם בתחשיב רק, שללא טיפול באבנית הם נסתמים- חיסכון משימוש בקולטי שמש 
 חודשים 3ונצמצם אותו לכדי  בדוד החשמלי את השימוש ובכך נבטל, בשנה חודשים 9

. החיסכון הוא לא רק ביעילות הדוד אלא מביטול השימוש בו רוב השנה מכסימום כך שבפועל
 חיסכון ונקבל  ₪ 0.5 במחיר מוכפל ימים 274  - רק ב מוכפל  ש"קוט 9 = במונחי חשמל וכסף 

....  חודשים והרי לכם מימון לכל עליות המחירים3ועוד החיסכון בהתייעלות .  ₪ 1,233 של
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     חממה גזי התייעלות אנרגטית להפחתה בפליטות

תעשייה , מוסדות ציבור,  מיליוני בתי אב1.7-ולפי התחשיב הרי שמ לאומית ברמה הנושא
חשוב לציין .  גזי חממה כל שנה Co2 מליון טון2-ניתן יהיה לחסוך הרבה יותר מ, ל"ומחנות צה

התקנות מערכת לטיפול באבנית ניתן . שההוצאה תמומן מהחיסכון ללא צורך בתקציב ממשלתי
. למושב באמצעות הוועד או בכל העיר באמצעות תאגידי המים/בית או לבניין כולו/לבצע לדירה

 התקן לדרישות המותאמת היא היחידה. מדעי בסיס מוכחת ופועלת על, זמינה הטכנולוגיה
לאביזרים הבאים במגע עם מי שתייה ומזכה בניקוד בתקן המעודכן  (5452י "ת)הבריאותי 

! וכולל לראשונה התייחסות לאבנית  (5281י "ת)לבנייה הירוקה 

 

.    כלכלן ויזם–שמעון רדליך 

  שנות ניסיון בתחום השבחת מים ואנרגיה 21

 " הופכים אבנית ליתרון– תמהיל "ל "מנכ
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