
דוד החשמל

לחמם יותר מים ≠ ולשלם פחות
מדריך לשימוש יעיל בדוד החשמל



≤

דוד החשמל המספק מים חמים גורם לעיתים לחלק נכבד מהוצאות 
החשמל בביתÆ כאן תמצאו עצות שימושיות¨ כיצד להפיק מן הדוד 

Æכמה שיותר ≠ ולשלם כמה שפחות

הדוד הביתי מצופה בבידוד תרמי¨ ומצויד בגוף חימום חשמלי ובתרמוסטט 
המווסת את חימום המיםÆ גם דוד השמש מתפקד למעשה כדוד חשמל רגיל∫ 

חימום המים בו בימים שאין די קרינת שמש¨ למשל בחורף¨ נעשה באמצעות גוף 
Æחימום חשמלי

בהתאם לתקנות החשמל¨ קיים בכל דירה מעגל נפרד לדוד לחימום מיםÆ יש 
להיעזר בחשמלאי מורשה כדי לבדוק אם הספק גוף החימום של הדוד מתאים 

Æלגודל המעגל ולמבטח ©מפסק אוטומטי זעיר או נתיך® של המעגל שבלוח

כדי לדעת כיצד לחסוך בהוצאות התפעול¨ כדאי להכיר תחילה את כל הגורמים 
המשפיעים על צריכת החשמל בדוד∫

עכשיו¨ כל מה שנותר הוא לבדוק כל גורם לגופו¨ ולראות כיצד לטפל בכל אחד 
Æמהם

±Æ משך ההפעלה של הדוד

≥Æ הרגלי השימוש במים חמים בבית

≤Æ טמפרטורת המים הקרים שבדוד לפני החימום

¥Æ הטמפרטורה לחימום שאליה מכוון הטרמוסטט

Æµ כמות האבנית שהצטברה בדוד

∂Æ תנאי הסביבה של הדוד

∑Æ רמת הבידוד התרמי של הדוד

נא להכיר∫ דוד החשמל הביתינא להכיר∫ דוד החשמל הביתי



≥

 Æכמות המים הנצרכת בפועל היא זו שצריכה להכתיב את משך זמן ההפעלה
משך הזמן שבו נמצא הדוד במצב הפעלה ©כאשר מופעל המתג המחבר® אינו 

שווה בהכרח למשך הזמן שבו פועל גוף החימום הלכה למעשהÆ זאת¨ מפני 
שהתרמוסטט מפסיק את פעולת גוף החימום כשהמים מגיעים לטמפרטורה 

שאליה הוא כונןÆ כאשר תרד טמפרטורת המים בדוד מתחת לזו המכוננת¨ 
Æתתחיל מחדש פעולת גוף החימום

 Æככל שהדוד פועל זמן רב יותר¨ כך גדלה כמות המים החמים העומדת לרשותכם
לכן¨ במקרה של חימום מים מעבר לכמות הנצרכת¨ שארית המים החמים בדוד 

Æמתקררת¨ ונוצר בזבוז אנרגיה וכסף

ברור שלא ניתן למנוע את התופעה הזאת לחלוטין¨ אבל ניתן לנסות להעריך 
את כמות המים שצורכים בני הבית¨ מפני שבהערכה זו טמון החיסכוןÆ יש לבצע 
כמה ניסיונות כדי לבדוק מהו משך זמן ההפעלה המתאים ביותר בעונות השנה 

Æהשונות

שימוש במים חמים במקלחת¨ באמבטיה¨ וכן בעת שטיפת כלים או רחיצת ידיים 
משפיע על כמות האנרגיה הדרושה לחימום המים בדודÆ על אף ששימושים אלה 

חיוניים¨ אפשר לנקוט צעדים לצמצום הצריכהÆ לדוגמא∫

≠ להשתמש בראשי מקלחת ובראשי ברז המאפשרים את הגברת לחץ המים¨ 
תוך הקטנת כמות המים הזורמים דרכםÆ בדרך זו אפשר לחסוך הן במים והן 

Æבחשמל
≠ לסגור את הדלתות והחלונות בחדר האמבטיה בעת הרחצה¨ כדי שלא יחדור 

Æקור¨ ועל≠ידי כך להסתפק במים פחות חמים
Æלסגור את הברז בזמן שלא משתמשים במים במהלך הרחצה ≠

Æלסבן כלי אוכל¨ לערום בצד¨ ואחר כך לשטוף אותם ברצף ≠

בכמה מים
øאתם משתמשיםøאתם משתמשים

בכמה מים

למשך כמה זמן כדאי
øלהפעיל את הדודøלהפעיל את הדוד

למשך כמה זמן כדאי



¥

ככלל¨ יש להפעיל את הדוד קרוב ככל האפשר למועד השימוש במים¨ במטרה 
Æלהפחית את איבוד החום בדוד כאשר שומרים בו מים חמים

בדוד מבודד כהלכה יהיה שיעור הפסד החום נמוך¨ והמים החמים יישמרו בו 
Æלמשך זמן ממושך יחסית

עם זאת¨ החימום המוקדם של המים ושמירתם חמים בדוד מאפשרים לנצל 
בצורה טובה יותר את חיבור החשמל הקיים בדירתכםÆ חיבור זה קובע למעשה 

את ההספק המרבי של כלל המכשירים הניתנים להפעלה בו≠זמנית בדירהÆ מכאן¨ 
שאם יופעל הדוד בשעות פחות עמוסות¨ שבהן אין שימוש מוגבר במספר מכשירי 

חשמל בבת אחת¨ תוכלו ¢לפנות מקום¢ להפעלה של מכשיר אחר¨ כגון תנור 
Æחימום או מזגן

Æמומלץ לכוונן את התרמוסטט לטמפרטורה של ∞∂ מעלות צלסיוס
כיוונון לטמפרטורה גבוהה יותר מגדיל את איבוד החום מן הדוד¨ מאיץ את 

Æהצטברות האבנית¨ וכתוצאה מכך מעלה את צריכת החשמל

Æאת כיוונון התרמוסטט רשאי לבצע רק חשמלאי מורשה

øמכוון הטרמוסטטøמכוון הטרמוסטט
לאיזו טמפרטורהלאיזו טמפרטורה

מתי כדאי להפעיל
øאת דוד החשמלøאת דוד החשמל

מתי כדאי להפעיל



µ

הצטברות האבנית אמנם איטית¨ אך כאשר הכמות גדלה¨ היא תופסת חלק 
נכבד מנפח הדודÆ תופעה זו מאיטה את קצב חימום המים ≠ ומגדילה את צריכת 

החשמלÆ במצב כזה¨ האנרגיה החשמלית משמשת רק בחלקה לחימום המים¨ 
והיתרה מושקעת בחימום האבניתÆ התוצאה∫ צמצום בכמות המים שניתן היה 

Æלקבל באותו זמן¨ לפני ההצטברות המשמעותית של אבנית בדוד

הורדת הטמפרטורה על≠ידי כיוונון התרמוסטט עשויה להקטין באופן משמעותי 
 Æביותר את כמות האבנית המצטברת

אם הזמן הנדרש לחימום המים מתארך¨ יש לפנות לבעל מקצוע מתאים כדי 
Æשיבדוק אם הסיבה לכך היא אכן הצטברות יתר של אבנית

Æניקוי הדוד מהצטברות יתר של אבנית יפחית את זמן החימום ≠ ויחסוך חשמל

את תופעת הצטברות האבנית אנו מכירים 
מן הקומקום∫

החימום הופך את המלחים והמינרלים 
הנמצאים במים לאבנית¨ ובמשך הזמן 
מצטברת על דפנות הקומקום אבנית 

בכמויות גדולות¨ בעיקר בתחתיתוÆ כך קורה 
Æגם בדוד

כמות האבנית המצטברת בדוד תלויה 
בעיקר בטמפרטורת חימום המים¨ בהיקף 

צריכת המים החמים בדירה¨ ובאיכות המים 
Æהקרים הזורמים לדוד

כיצד משפיעה האבנית
øהמצטברת בדודøהמצטברת בדוד

כיצד משפיעה האבנית



∂

דוד הממוקם מחוץ לבית וחשוף לתנאי מזג האוויר ≠ רוחות וגשמים ≠ מאבד יותר 
חום מאשר דוד הנמצא בתוך הבית¨ במרפסת מוגנת¨ או תחת גג רעפיםÆ לכן¨ רצוי 

למקם את הדוד במקום מוגן¨ ולדאוג לתקינות הבידוד העוטף אותו ואת צינורות 
Æהמים היוצאים ממנו

ככל שהסביבה החיצונית קרה יותר¨ הפסדי החום מהדוד גדלים¨ וכך עולה 
 Æהחשיבות של הבידוד התרמי לחיסכון בצריכת החשמל לחימום המים

שכבת הבידוד התרמי המקיפה את הדוד נועדה לשמור על טמפרטורת המים 
החמים הנאגרים בוÆ אם הבידוד לקוי¨ החום הולך לאיבוד דרך מעטפת הדוד¨ והוא 

Æצורך יותר חשמל מן הדרוש¨ בייחוד בחורף

הדרך לבדוק זאת היא פשוטה∫ ברגע שהדוד מלא במים חמים¨ יש לגעת בזהירות 
 Æ¢אם היא חמה¨ סימן שקיימת בריחת חום והדוד ¢מבזבז אנרגיה Æבמעטפת
אפשר לתקן זאת לבד ©אם הדוד נמצא בתוך הבית®¨ באמצעות עיטוף הדוד 

בשמיכות ישנות או בחומרי בידוד מתאימים¨ כמו צמר סלעים¨ אך מוטב להזמין 
Æבעל מקצוע

øבאיזו סביבה נמצא הדודøבאיזו סביבה נמצא הדוד

øמה מצב הבידוד התרמי של הדודøמה מצב הבידוד התרמי של הדוד



∑

משפחה ממוצעת בת µ נפשות משתמשת על פי רוב בדוד חשמלי בנפח של 
∞µ± ליטר עם גוף חימום של ∞∞µ¨≥ ואטÆ כאשר טמפרטורת המים בדוד עומדת 
על כ≠≥± מעלות צלסיוס¨ נדרשות כ≠¥ שעות כדי לחמם את כל נפח הדוד עד 

 Æלטמפרטורה של ∞∂ מעלות צלסיוס

חישוב צריכת החשמל לחימום המים שבדוד עד לטמפרטורה של ∞∂ מעלות 
צלסיוס נעשה כך∫

Æµ≥ קילוואט x ¥ שעות  ∞± קוט¢ש ©קילוואט≠שעה®

עלות הצריכה בדוגמא זו היא∫
∞± קוט¢ש x המחיר לקוט¢ש העדכני

Æ®הרשום בחשבון החשמל¨ בש¢ח לקילוואט≠שעה ובתוספת מע¢מ©

 Æ®בפועל אנחנו משתמשים לרחצה במים שהם בטמפרטורת הגוף ©כ≠∞∑≤ צלסיוס
טמפרטורה זו מתקבלת מערבוב המים הקרים ©שבדוגמא הם בטמפרטורה 

של ∞≥± צלסיוס® ושל המים החמים מהדוד ©בטמפרטורה של ∞∞∂ צלסיוס®¨ כך 
Æליטר מים בטמפרטורה של ∞∑≤ צלסיוס ≤π∞≠שבפועל ניתן להפיק מאותו דוד כ

להמחשת אפשרויות ניצול כמות המים הזאת נציין את כמויות המים הנצרכות 
בטמפרטורת שימוש של ∞∞≤ עד ∞∞¥ צלסיוס בשימושים שונים∫

Æליטר ±µ∞≠עבור אמבטיה אחת ≠ כ
Æעבור מקלחת אחת ≠ כ≠∞≤ ליטר
Æעבור נטילת ידיים ≠ כ≠≤ ליטרים

יש לציין¨ שבעונות המעבר ובקיץ יורדת צריכת החשמל לחימום המים¨ הן 
כתוצאה מעליית טמפרטורת המים העומדים בדוד¨ והן עקב הקטנת הפסדי 

Æ®האנרגיה לסביבה ©בשל עליית טמפרטורת הסביבה

כיצד מחשבים
øאת צריכת החשמל לחימום מיםøאת צריכת החשמל לחימום מים

כיצד מחשבים



∏

Æבימי חורף מעוננים מתפקד דוד השמש בצורה דומה לדוד החשמל
כלומר¨ החימום בו מתבצע באמצעות גוף חימום חשמליÆ לכן¨ ההתייחסות אליו 
צריכה להיות כאל דוד חשמל רגיל¨ אך נוסף על הצעדים שהוזכרו יש לבצע את 

הפעולות הבאות∫

≠ לדאוג לבידוד תרמי נאות של הצינורות המובילים את המים החמים מדוד 
השמש המותקן על הגג אל תוך הבית¨ כדי למנוע איבוד חום מיותרÆ יש לדאוג 

Æלתקינות הבידוד לאורך זמן

≠ אחת לשנה לפחות יש לדאוג לניקוי קולטי השמש מן האבק המצטבר על 
Æפניהם¨ כדי שלא יאבדו מיעילותם

≠ כאשר המערכת הסולארית משותפת לכל דיירי הבניין ©מערכת קולטים 
מרכזית המזינה דוודים בכל אחת מדירות הבניין®¨ יש לסגור מגופים של צנרת 
המים בעת הפעלת גוף החימום¨ כדי למנוע ¢בריחת¢ מים חמים לדוודים של 

Æהשכנים

≠ כדאי לבדוק אם יש צורך בגיזום ענפי עצים המטילים צל על הקולטים ומונעים 
Æהגעת קרני שמש אליהם

איך מפחיתים
øאת צריכת החשמל בדודי שמשøאת צריכת החשמל בדודי שמש

איך מפחיתים



π

¢שרוול¢ הוא כינוי להתקן המאיץ חימום של כמויות מים קטנותÆ הוא מותקן 
בתוך הדוד¨ בחלקו התחתון¨ סביב גוף החימוםÆ כתוצאה מכך¨ המים המחוממים 
סביב גוף החימום מוזרמים ישירות לחלקו העליון של הדוד¨ תוך צמצום הערבוב 
של המים החמים במים הקריםÆ כך מתקצר זמן החימום עבור כמויות קטנות של 

Æמים

חסרונו הבולט של ה¢שרוול¢ הוא הגברת היווצרות אבנית בדפנותיוÆ הוא אף עלול 
להיסתם¨ ולגרום לשריפת גוף החימוםÆ בדודי חשמל רגילים ©ללא קולטי שמש®¨ 

Æהתקנת ה¢שרוול¢ אסורה
עם זאת¨ כאשר מדובר בדודי שמש שבהם מופעל גוף החימום החשמלי לפרקי 
זמן קצרים יחסית בחודשי החורף בלבד¨ ניתן לשקול התקנת ¢שרוול¢ לחיסכון 

Æבצריכת החשמל

בעת ההחלטה על התקנת ¢שרוול¢ בדוד שמש הקיים בדירה יש לפנות ליצרן 
הדוד הנושא באחריותÆ התקנת ה¢שרוול¢ שלא על≠ידי יצרן הדוד או המתקין 

שפועל מטעמו עלולה להביא להפסקת האחריות שנותן יצרן הדוד או המתקין 
Æ¢ניתן להזמין מראש דוד שמש חדש עם ¢שרוול Æשפועל מטעמו

האם התקנת ¢שרוול¢
øעוזרת לחיסכוןøעוזרת לחיסכון

האם התקנת ¢שרוול¢



±∞

 Æמחמם מים מיידי הוא מכשיר חשמלי המחמם את המים תוך כדי זרימתם דרכו
יש לו גוף חימום בהספק גבוה מאוד ©בדרך כלל µ קילוואט®¨ אשר פועל רק בשעת 
השימוש במיםÆ הוא חסכוני יותר מדוד החשמל¨ כיוון שהוא פועל למשך זמן קצר 

Æבהרבה

הבעיה היא¨ שהספקו הגבוה של המחמם המיידי גורם בזמן הפעלתו לעומס גדול 
Æמאוד על החיבור החשמלי לדירה¨ ואפילו לשריפת הנתיך

כדי שניתן יהיה להפעיל במקביל עוד מכשירי חשמל בבית ©תנורי חימום¨ מזגני 
אוויר או מכשירי מטבח®¨ יש צורך לעיתים בעריכת שינויים בלוח החשמל הביתי¨ 

Æובהגדלת החיבור של חברת החשמל לדירה

ראוי לציין¨ כי המעגלים החשמליים ©הקווים המזינים אזורים שונים בדירה® 
הסטנדרטיים הקיימים בדירות מגורים מותאמים להפעלה בו≠זמנית של מכשירים 

בהספק כולל של ≤Æ≥ קילוואט או של ∑Æ≤ קילוואטÆ לכן¨ יש צורך בהתקנת מעגל 
Æנוסף מיוחד עבור המחמם המיידי

כאשר רוכשים מחמם מים מיידי¨ חשוב להקפיד על תיקניותו ©על מחממי מים חלה 
Æחובת עמידה בתקן ישראלי רשמי®¨ ועל התקנתו על≠ידי חשמלאי מורשה בלבד

יש להביא בחשבון שמחמם המים המיידי טוב רק לנקודה אחת בבית¨ ולכן¨ אם 
רוצים מים חמים גם במקלחת וגם בכיור המטבח¨ יש צורך בהתקנת מספר 

Æמחממים

לסיכום¨ מחמם מים מיידי הוא חסכוני יותר מדוד חשמל¨ אבל הוא משרת רק 
נקודת מים אחת¨ והתקנתו מתאפשרת בתנאי שגודל החיבור של חברת החשמל 

Æלדירה ומערכת החשמל בתוכה מותאמים לשימוש בו
Æלכן¨ לפני רכישת מחמם מים מיידי יש להתייעץ עם חשמלאי מורשה

מחמם מים מיידי במקום דוד חשמלמחמם מים מיידי במקום דוד חשמל
øאו לא כדאי øכדאיøאו לא כדאי øכדאי
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דוד חשמל ≠ לחמם יותר מים ולשלם פחות

עוד עלונים מסדרת ¢מידע זורם¢ לייעול השימוש בחשמ̈ל לחיסכון ולבטיחות
Æ±∞≥ ניתן להוריד מאתר האינטרנט שלנ̈ו או להזמינם בטלפו̈ן בשירות

סדרת ¢עלוני מידע זורם ללקוח¢

הופק על≠ידי היחידה לקשרי הציבור והפרסום ≠ המחלקה לתקשורת חזותית
בשיתוף אגף השיווק ≠ המחלקה לייעול הצריכה


