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"בהשוואה למתחרים 
שלנו, שרובם ככולם 
יבואנים, לנו יש את 

היתרון של מפעל 
ישראלי "כחול לבן" 

ותק וניסיון מוכח 
של 60 שנה מה 

שמבטיח יציבות, 
מקצועיות ואמינות"

"בישראל של 2020 
להישאר מאחור 

זו לא אופציה"

הדרך להפוך 
ל-"עיר חכמה" ולחסוך 
עד כדי 70% בהוצאות 

החשמל עוברת דרך 
"געש תאורה"

פגשנו את דודי קסלסי, סמנכ"ל שיווק וסחר 
הערים  ועתיד  טכנולוגיה  תאורה,  על  לשיחה 
על  מקרוב  לעמוד  וניסינו  בישראל  החכמות 

סוד הצלחתה של החברה בעידן הנוכחי.

מה בדיוק אתם מציעים לשוק 
הישראלי?

תאורה  פתרונות  מציעים  אנו  תאורה  "בגעש 
כוללים לשוק הטכני והמקצועי. אנו מתכננים, 
מפתחים, ומייצרים מגוון רחב של גופי תאורה, 
תאורת  בתחום  בקרה  ופתרונות  טכנולוגיות 

הפנים והחוץ.

מי הלקוחות העיקריים שלכם?
"הלקוחות שלנו הם גופים ממשלתיים, 
מפעלי תעשייה, גופים מוסדיים, עיריות 

ורשויות מקומיות בכל הארץ".

המקומיות,  לרשויות  בהתייחס 
תאורה  להעדיף  כדאי  להם  למה 

שלכם על פני ייבוא מסין?
מציעים  אנו  ראשית,  סיבות.  "מכמה 
מהשלב  לקצה.  מקצה  פתרון  ללקוחותינו 
דרך  המקומית  הרשות  או  העיר  מיפוי  של 
מתקדם  רחוב  פנס  והתאמת  תאורה  תכנון 
מציעים  אנו  שנית,  התאורה.  להתקנת  ועד 
עד  של  מוכח  וחסכון  אנרגטית  התייעלות 
חסכון  זהו  החשמל.  מהוצאות   70% כדי 
שלישית,  הציבורית.  התאורה  בתקציב  אדיר 
המחמירים  בתקנים  עומדים  שלנו  הפנסים 
לד  בתאורת  החנית  חוד  את  ומהווים  ביותר 
מה שמבטיח לתושב שיפור משמעותי ברמת 
שלנו,  למתחרים  בהשוואה  ולבסוף,  ההארה. 
היתרון  את  יש  לנו  יבואנים,  ככולם  שרובם 
תהליכי  עם  לבן"  "כחול  ישראלי  מפעל  של 
 60 של  מוכח  וניסיון  ותק  מתקדמים,  ייצור 
יציבות ואמינות. בהתחבר  שנה מה שמבטיח 
לרוח התקופה, משבר הקורנה לימד את כולנו 
שיעור חשוב שאסור להתבסס על ייבוא, צריך 

לחזק את התעשייה המקומית דרך מפעלים 
וזה נכון  כמו געש תאורה. זה היה נכון תמיד 

במיוחד עכשיו".

החלפת תאורה עירונית בתאורת 
לד חסכונית זו בוודאי השקעה 

כבדה?
והיא למעשה  במיוחד  גדולה  אינה  "ההשקעה 
אנו  החשמל.  בהוצאות  מהחיסכון  ממומנת 
נרחבות  מימון  אפשרויות  לרשויות  מציעים 
כך  ההשקעה,  תשלומי  של  פריסה  לרבות 
שלמעשה הרשות מממנת את ההשקעה מתוך 

החסכון השנתי בהוצאות החשמל שלה." 

הטרנד העכשווי הוא "עיר חכמה" 
איך אתה רואה את העתיד לבוא 

בתחום זה?
"נושא "העיר החכמה" הפך לחלק חשוב מהשיח 
להתפתחויות  הודות  והציבורי  המקצועי  בשוק 
למודעות  במקביל  ונגישות,  זמינות  טכנולוגיות 
הסביבה  צרכי  למורכבות  וגוברת  ההולכת 
משבר  סביב  אלו,  בימים  במיוחד  העירונית. 
בריאותי וכלכלי מתמשך, אנו רואים את הצורך 
שירותים  והענקת  מחד,  וחיסכון  בהתייעלות 
מתקדמים לתושבים מאידך, בישראל של 2020 
החלפת פנסי  זו לא אופציה.  להישאר מאחור 
היא  אנרגטית  התייעלות  במסגרת  תאורה 
לפרויקט  התשתית  את  להניח  נהדרת  דרך 

של עיר חכמה ובטוחה".

"עיר חכמה" היא מותג שכל 
הערים בישראל רוצות להשתייך 
אליו ב-2020, מה אתם מציעים 

לערים שרוצות להתקדם לניהול 
מודרני ויעיל יותר?

"אנחנו למעשה מציעים מערכת מושלמת לניהול 
מבית  ייעודית  תוכנה  באמצעות  הרחוב  פנסי 
געש תאורה המאפשרת שליטה עד לרמת הפנס 
הדלקה/כיבוי/ של  פקודות  לשלוח  ניתן  הבודד. 
פרטים(,  או  )כקבוצות  התאורה  לגופי  עמעום 
לצריכת החשמל,  הנוגע  מידע  לאסוף מהם  וכן 
כל  ועוד.  תקלות  חיווי  התאורה,  גוף  פעילות 
המידע נאגר במערכות מהן ניתן להפיק דוחות, 
למערכות  המידע  את  לייצא  או  אנליזות  לבצע 

להתממשק  יכולה  שלנו  התוכנה  אחרות. 
לתוכנת ניהול העיר )במידה וקיימת( או לעמוד 
להוסיף  ניתן  לצורך  בהתאם  עצמה.  בזכות 
יכולות מתקדמות נוספות כגון: מצלמה, חיישנים 
למדידת זיהום אויר, לניטור צפיפות רכבים ועוד. 
לאחרונה זכינו בפרויקט של "עיר חכמה" חסר 
תקדים וראשון מסוגו בארץ, במסגרתו יוחלפו 
אלפי פנסי רחוב מיושנים בפנסי רחוב חכמים 
בשלבי  הפנסים  הארץ.  במרכז  גדולה  בעיר 

ייצור מתקדמים וההתקנה תחל בקרוב".

איפה ניתן לראות פרויקטים 
שלכם?

כל  לאורך  פרוסות  שלנו  התאורה  "מערכות 
מעיליה,  עכו,  ישי,  רמת  מהצפון:  המדינה. 
דרך  וחיפה  קצרין  שבגליל,  ועראבה  פסוטה 
ובת- ת"א  שבשרון,  חפר  עמק  ויישובי  נתניה 

ים במרכז ועד חבל מודיעין וירושלים, אופקים 
ודימונה שבדרום".

מה יש לגעש תאורה להציע 
בתחום תאורת הפנים ?

"אנו מובילים את תחום תאורת הפנים עם סל 
מוצרים רחב במיוחד. בימים אלו אנו בעיצומו 
במסגרתו  כחולים"  "שמיים  פרויקט  של 
פנים  תאורת  גופי   100,000 מעל  החלפנו 
מסורתיים לתאורת לד מתקדמת בתשעה בתי 
אלפי  לספק  סיימנו  לאחרונה,  בארץ.  חולים 
"אינטל"  פנים מבוקרים לקמפוס  גופי תאורת 
בפ"ת המכונה הבניין החכם בעולם. הפתרונות 
שלנו רחבים ומגוונים ומתאימים לכל סוג ואופי 

של פרויקט."

דודי קסלסי,
dudi@gaash.com | 052-3785381 נייד

דודי קסלסי
סמנכ"ל שיווק וסחר
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מפעל קיבוצי "כחול לבן" המוביל את התחום בפיתוח, 
ייצור ויבוא של גופי תאורה ופתרונות בקרה ברשויות 

ובגופים ציבוריים ועסקיים

בת ים

חיפה
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