היום לא קונים
מכשיר חשמלי
בלי לבדוק את
תווית האנרגיה°
התקנות החדשות מסייעות
לחסוך חשמל ≠ וכסףÆ

רוצים לדעת כמה חשמל
צורכים מכשירי החשמל שבביתכםø
באתר חברת החשמל תמצאו מידע מפורט על צריכת החשמל
של מכשירי החשמל הביתיים הנפוצים Æהוספנו גם טיפים ועצות
לשימוש יעיל וחסכוני¨ וכן מחשבונים לחישוב צריכת החשמל
והעומס המרבי הכולל שניתן להפעיל בו≠זמנית בביתכםÆ
היכנסו לאתר האינטרנט של חברת החשמל∫

israel-electric.co.il

על פי תקנות משרד התשתיות הלאומיות¨ החל ב≠ ±באפריל ∞ ≤∞±חל שינוי בדרישות לגבי היעילות האנרגטית של
מכשירי חשמל גדולים מסוימים Æאסור למכור מכשירים אלה אם הם אינם עומדים בדרישות היעילות האנרגטית
שקבע משרד התשתיות הלאומיות Æכי חיסכון בחשמל טוב לכיס ≠ וטוב גם לסביבה°

התקנות החדשות חוסכות אנרגיה
מאז שנת  ¨±π∏πשבה נחקק חוק מקורות אנרגיה¨ ממשיכה מדינת ישראל להתקדם בכיוון ההתייעלות האנרגטיתÆ
לאחרונה נעשה עוד צעד חשוב לטובת הסביבה ≠ ולטובתכםÆ
בשנת  ≤∞∞¥נקבעו תקנות המגבילות את צריכת החשמל המרבית של מזגנים¨ מקררים ומקפיאים Æכעת הורחבו
תקנות אלו גם לגבי מכשירי חשמל ביתיים נוספים הנמכרים בישראל Æכיום חייבים להצמיד למכשירי חשמל
ביתיים¨ כגון מכונת כביסה¨ מייבש כביסה¨ מדיח כלים¨ תנור אפייה¨ מאוורר¨ תנור חימום¨ ואפילו נורה¨ תווית אנרגיה
המציינת את הדירוג האנרגטי וØאו את צריכת החשמל של המכשירÆ

מהו ¢דירוג אנרגטי ¢וכיצד הוא עוזר לחסוךø
מכשיר חשמלי שעליו חלות התקנות יש להציג ולשווק כאשר מוצמדת אליו תווית אנרגיה
במקום בולט לעין Æבתווית יש לכלול מידע בסיסי על מאפייני המכשיר¨ על צריכת האנרגיה
שלו¨ ועל הדירוג האנרגטי ≠ המסומן באותיות  Aעד  ∫Gהאות  Aמציינת רמה גבוהה של יעילות
וחיסכון¨ והאות  Gמציינת את הגבול התחתון המותר מבחינת היעילות האנרגטית ©כלומר את
צריכת החשמל המרבית המותרת®Æ
הדירוג האנרגטי מאפשר להשוות בין דגמים שונים של המכשירים החשמליים¨ ולשלב נתון זה
בשיקולי הקנייה ≠ כי בחישוב מצטבר של צריכת החשמל לאורך חיי המכשירים¨ מכשיר זול
יכול לעלות ביוקר°

מגבילים את הצריכה
התקנות החדשות מגבילות את צריכת החשמל המרבית המותרת לכל מכשיר Æנוסף על מקררים¨ מקפיאים ומזגני
אוויר¨ שלגביהם כבר קיימות דרישות יעילות מינימלית קודמות¨ ניתן כעת לייבא ולמכור בישראל רק מכונות
כביסה ומייבשי כביסה¨ מדיחי כלים ותנורי בישול ואפייה שצריכת החשמל המרבית שלהם מוגבלתÆ
להלן הדרישות החדשות לגבי צריכת החשמל המרבית∫
מדיח כלים

מתוך צריכת החשמל הכוללת של פעולת המדיח¨ •∞∏ מיוחסים למחזור ההדחהÆ

מכונת כביסה

צריכת החשמל לק¢ג כביסה היא  ∞Æ≤±קוט¢ש לכל היותרÆ

מייבש כביסה

צריכת החשמל לייבוש של ק¢ג כביסה אחד היא ∑∂ ∞Æקוט¢ש לכל היותר במייבש עם צינור
פליטה¨ ו≠≥∑ ∞Æקוט¢ש במייבש עם מעבהÆ

