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פריסה ארצית  

ממתקים  -נצרת עלית

מחלבה-אחיהוד
סלטים-כרמיאל

שחל -צפת 

מרכז הפצה מזון יבש-עכו

בית ההנצחה  -משפחת שטראוס-נהריה

מרכז הפצה מזון מצונן-חיפה

מטה הקבוצה-פתח תקווה
מרכזי ג"מרלו –שוהם 

קפה קלוי  -לוד

מכוורת יד מרדכי

שטראוס מים   משרדי–יהודהאור 

מכירות-באר שבע

חטיפים מלוחים  -שדרות

ירקות טריים -שדה ניצן

  מחלבה–יטבתה
מכירות–אילת

מקרא
מפעלים
  מרכזי הפצה
 אחר  / משרדים

  -בית שמש 
מרכז הפצה



מבנה ניהול התייעלות אנרגטית בשטראוס

הנהלת  
שטראוס  

ישראל

מנהל  
התייעלות  
אנרגטית

ועד היגוי  
אנרגיה

פורום  
אנרגיה

מנהלים טכניים
יעדים מפעליים-
.תכוניות עבודה-
קידום פעילות-

אנשי אנרגיה בשטח
ביצוע פרויקטים-
שיתוף ידע-
הבאת יוזמות וצרכים-

.גיבוש יעדים-
.הפיכת יעדים לתוכניות עבודה-
הבאת טכנולוגיות חדשות-
סיוע ביזום והקמת פרויקטים מורכבים-

אישור יעדים-
אישור פרויקטים גדולים-
מעקב ביצוע-
תמיכה ניהולית-



:התוכנית האסטרטגית להעלאת היעילות האנרגטית בשטראוס מושתתת על

אסטרטגיה תשתיות אנרגיה

הורדת עלויות האנרגיה  . 1
באמצעות פעולות הנדסיות  

וכלכליות

 -שיפור ביעילות האנרגטית . 2
הפחתה בכמות האנרגיה  

הנצרכת לטון מוצר

  -דרישות תקנות ואיכות סביבה. 3
R22הוצאת מהשימוש גז קירור 

פממניתהקטנת טביעת רגל 



סקירה –מקורות אנרגיה בתפעול 
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מפעל ייצור ילר'צ

+   דוודים
  מחממי

מים

חשמל

אויר  ' מע
דחוס

תנורים

שנאי

מים חמים

קיטור

מים קרים

אוויר דחוס

חצר מפעל

מים חמים
קיטור

מים קרים
חשמל

אוויר דחוס
מקרא

אסטרטגיה תשתיות אנרגיה

)י"חחפרטי או (יצרן חשמל 

)רוח ועוד/ סולארי (אנרגיה מתחדשת 

)סולר/ מזוט ( דלקים

)ביוגז/ גז טבעי / מ "גפ(גז 

)חום שיורי ועוד/ סולארי (אנרגיה מתחדשת 



מקצוענות•

.למידה בין אתרים, ריכוז והנחלה של ידע בתחום האנרגיה–

.חיפוש ובחינה מתמיד של טכנולוגיות חדשות–

.הובלת פרויקטים רוחביים–

:הובלת ודחיפת התחום בכדי להביא תוצאות•

.עבודה להשגת היעדים תוכניותגיבוש ומעקב אחר , גיבוש יעדים, גיבוש אסטרטגיה–

שותפות עם האתרים למציאת  , זיהוי כאשר נוצרת בעיה, מעקב אחרי ביצועים–

.פתרון

.זיהוי של הזדמנויות ומימושם–

.דחיפה ויזום של פרויקטים חדשים, הצעה–

היתרון בראיה רוחבית –ניהול אנרגיה 



מטרה -פורום אנרגיה 
יצירת שיתוף פעולה לצורך קידום העמידה ביעדי האנרגיה  

:י"ושיפור תחום האנרגיה בשטראוס ישראל ע

.  הטמעה במפעלים של פרויקטים מוצלחים–

.שיתוף ידע ויצירת מרכזי ידע לצורך פתרון בעיות–

.מתן כלים למעקב ובקרה אחרי היעילות האנרגטית של המפעלים–

עידוד פרויקטים במפעלים לשיפור היעילות האנרגטית–

.עידוד פרויקטים העוסקים באנרגיה ירוקה–

.לטובת שטראוס" יתרון הגודל"ניצול –

.ביצוע פעילויות לצורך צמצום עלות אנרגיה–



2018-2021טון /ש"בקווטיעד התייעלות 
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R22התקדמות הוצאת 

)22R )2019-2016 הוצארתאתרים בהם בוצע פעילות משמעותית של 
.קפה, סלטים, ממתקים, מחלבה•

)2019-2016(כחלק ממעבר לאתרים חדשים  22Rהוצאת 
שביט, בזל, צריפין•

:פערים
)טון 2. (ש"מתן מענה לאתר ב – גים"מרלו•
).טון 3(ושדרוג מערך השוקולד נוזלי ) אחרון ילר'צ(השלמת שדרוג המאפה  –ממתקים •

.R22קיים מיפוי לכל אתר של המערכות הכוללות בתוכם •
.מהווה שיקול בבחירת פרויקטים בתחום האנרגיה R22הוצאת •

34
53%

30
47%

2015

R22 גזי קירור חליפיים

6.5
10%

57.5
90%

2020

R22 גזי קירור חליפיים
בטון הנתונים* 

15.5
24%

48.5
76%

2017

R22 גזי קירור חליפיים

בטון הנתונים* 



פאואר פאנורמיק

מדידה וניתוח זרם חשמלי בקלות ובזול•

ספק \ממציא •
י חברה גלובלית  "שנים ע 3היא חברת הזנק ישראלית אשר נרכשה לפני  פאואר פאנורמיק

)Centerica( המתמחה בניהול רשתות אנרגיה  .

painpoint \מטרה •
באמצעות זאת . לאפשר למדוד ללא הפרעה ובעלויות נמוכות התנהגות חשמלית של ציוד

.ליעל את אופן פעולת הציוד ולזהות בעיות לפני נקודת שבר

שירות \הסבר על הפתרון •
הזנת מדי הזרם באמצעות  . מדי זרם החובקים את קבל ההזנה מבחוץ ומשדרים את המדידות

.השראה של שדה מגנטי בקבל

אתרים נבחן \אתר •
.קפה ומחלבת אחיהוד, סלטים, שוהם ובאופן פחות רחב בממתקים במרלוגמותקן בהרחבה 

סטטוס \תוצאות •
מתקיים מעקב שותף ויום יומי אחרי  . ₪ מליון 1.5-נמצאו עד היום הזדמנויות לחסכון בכ

.אשר יגדיר סטאטוס ויעדים ברמת הקו" רמזור ביצועים"מנסים לפתח . ביצועים בשוהם

עלויות•
בנוסף  ). SAAS( ₪ 50,000-סנסורים בעלות שנתית של כ 250-בשטראוס מותקנים כ

.נוספים ₪' א 100-כ) ראשוני(עלויות הציוד 



Working With Panoramic Power at Strauss
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Special 
Investigation

Tracking & 
Tracing

Projects 
effectiveness.



Special Investigation

C2.4

The largest compressor (C 2.4 - 500 TR) is constantly working most of the month, 
while the other 2 smaller compressors (C 2.2 & C 2.3) almost never work.  

20

Why?The inquiry revealed:
Operation sequence is not 

well tuned



The large compressor (C 2.4) shuts down when there is no need, 

and only kicks in as needed. 

21

The Device view screen shows a different picture after the fix 

C2.4

Special Investigation

After the fix: 
 The Operation 

sequence is well  
tuned

Special Investigation
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Orange – Daily total consumption in Sep 
Green – Daily total consumption in Oct 

This is the real impact, comparing September and October global electricity usage. 

Special Investigation

800 K-NIS a year

Special Investigation



Tracking & Tracing



Tracking & Tracing

• 20% of the total electrical power is consumed by compressed air and 
Nitrogen compressors. 

• The compressed air system was fully operational  during weekend (site is 
not operational during weekend).

• A new Nitrogen compressor  “weekend policy” was deployed– yearly saving 
of $18200. 

לפני שינוי משטר עבודה24 משטר עבודה חדש

Good 
Reminder

Good 
Reminder

Huston WE 
HAVE a 

Problem



Projects effectiveness
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