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איך נערכים וכיצד
נתמודד עם העומס

אם נימנע משימוש במכשירים
בעלי הספק גבוה בשעות העמוסות,
אולי נצליח לצמצם
את היקף הפסקות החשמל
ואף למנוע אותן!

יחד נתמודד עם העומס!

הופק על-ידי אגף השיווק  -חברת החשמל ,יולי 2012

המלצות לחיסכון בחשמל
באתר חברת החשמל
www.iec.co.il

לקוחות יקרים,
עקב מחסור ביכולת הייצור של חברת החשמל ,ובשל בעיות באספקת הגז הטבעי המשמש
לייצור חשמל ,צפוי בקיץ הקרוב מצב של “בצורת חשמלית” .בכל העולם ,וגם בישראל ,כאשר
אין התאמה בין הביקוש לחשמל לבין ההיצע באותה נקודת זמן  -מתמודדים עם הבעיה
באמצעות הפחתת העומס במערכת החלוקה .לכן ,כדי להתמודד עם המחסור הצפוי בחודשים
הבאים ,סביר שחברת החשמל תיאלץ לבצע מדי פעם הפסקות חשמל במקומות שונים בארץ,
לפרקי זמן של כשעה ,ולעיתים אף יותר מכך .אורך ההפסקה ומשכה תלויים בהיקף המחסור.
הבעיה קיימת בחודשי הקיץ בעיקר בשעות .17:00-12:00
ברצוני להדגיש ,שהפסקות החשמל הללו נועדו להבטיח ,בין הייתר ,את שרידותה של מערכת
החשמל הארצית.
חברת חשמל עושה כל שביכולתה כדי למנוע מצבים כגון אלה ,ונערכת לצמצם ככל שניתן
את המחסור הצפוי בחשמל .בין השאר גיבשה החברה ,ביחד עם הרשות לשירותים ציבוריים
 חשמל ,שורת הסדרים ,הן עם הלקוחות העסקיים והן עם הלקוחות הביתיים .במסגרת זו,לקוחות המשלמים לפי תעריף ביתי או כללי ,אשר יפחיתו את צריכת החשמל שלהם בחודשי
הקיץ ב 2012-והצטרפו להסדר ,יזכו להנחה במחיר החשמל בהתאם לגובה החיסכון.
בהיערכות נכונה ובעזרת שיתוף פעולה מצד הלקוחות ,ניתן לצמצם את בעיית המחסור ,ואף
למנוע אותה.
בברכה,
אשר דהן
סמנכ”ל לקוחות

מחשבים וציוד אלקטרוני רגיש :ודאו כי קיימים מערכת "אל-פסק" תקינה ואמצעי הגנה על ציוד
אלקטרוני רגיש.
תאורת חירום :מומלץ שבכל בית תהיה תאורת חירום.
התעדכנות בעת הפסקת חשמל :רצוי להצטייד במכשיר רדיו המופעל בסוללות ,ובמחשב נייד
המאפשר גלישה באינטרנט גם בעת הפסקת חשמל ,ומאפשר להתעדכן באתר חברת החשמל.
בזמן הפסקת חשמל :נתקו מכשירים אלקטרוניים רגישים ,והפעילו אותם מחדש רק לאחר חידוש
זרם החשמל.

כיצד תדעו מראש אם צפויה הפסקת חשמל באזורכם?
חברת החשמל תעשה כל מאמץ להימנע מהפסקות חשמל ,אך במקרים שבהם יהיה עומס יתר,
לא יהיה מנוס מכך  .ההפסקות ,אם יבוצעו ,יחולקו בין האזורים השונים בארץ ,ויימשכו בדרך כלל
כשעה ולעיתים אף יותר.
ִעקבו אחר הפרסומים באמצעי התקשורת :בימים שבהם יהיה צפי למחסור בחשמל ,המידע
יפורסם באמצעי התקשורת.
היכנסו לאתר חברת החשמל :מידע על האזורים שבהם ייתכנו הפסקות חשמל בזמן הקרוב ,וכן
מידע על האזורים שבהם תהיינה הפסקות חשמל ,יופיע באתר החברה .www.iec.co.il -
נבקשכם להימנע מלהתקשר לשירות  103לשם בירור מועדי הפסקת החשמל  -כדי ששירות 103
יהיה פנוי וזמין בעיתות כאלו לטפל בנושאי בטיחות ותקלות בלבד.

בצרופה זו ריכזנו עבורכם מידע ופרטים חשובים כיצד להתמודד עם העומס.

כיצד תסייעו להימנע מהפסקות חשמל?

כדאי להיערך מראש!

כאשר צפוי מחסור בחשמל ,הימנעו ככל האפשר משימוש במכשירים בעלי הספק גבוה ,כגון מכונת
כביסה ,מדיח כלים ,תנור אפייה וכדומה ,בשעות  ,17:00-12:00ודחו את הפעלתם לשעות הערב
והלילה.

בבניינים רבי-קומות שמותקנת בהם מעלית:
ודאו כי גנרטור החירום תקין (יש לבצע בדיקה אחת ל 6-חודשים) ,לרבות החיבור למעלית,
לתאורת החירום ולפעמון האזעקה.
אם המעלית נתקעה ,חייגו  102למכבי האש .אל תנסו לחלץ אנשים או להיחלץ ממעלית
תקועה בכוחות עצמכם  -חילוץ מהמעלית ייעשה אך ורק בידי כוחות ההצלה!
אם ידוע לכם שצפויה הפסקת חשמל ,יש להימנע משימוש במעלית.
חולים המשתמשים בציוד רפואי (מכשירי דיאליזה ,מחוללי חמצן וכדומה) :ודאו כי למיכשור
החיוני יש גיבוי ,סוללות חירום וכדומה.
בבתים שיש בהם דלתות ושערים חשמליים :דאגו לשמור מפתח בהישג יד ,במקום ידוע לכל בני
הבית.

כוונו את המזגן כך שהטמפרטורה בחדר תהיה כ 25-מעלות במהלך כל הקיץ ,ובייחוד כאשר צפוי
מחסור בחשמל.
אם פועל אצלכם מזגן נוסףּ ,בִ דקו אם ניתן לכבות אותו בשעות אלו.
ככל שכולנו נאחד כוחות ונעשה את כל הדרוש ,גדלים הסיכויים לצמצם את הפסקות החשמל
ולקצרן ,וכך לעבור את הקיץ בשלום.

