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2021בפברואר  21  

 

 לב השרון  אזוריתבמועצה בתי הספר ומפקחים הנהלות הנדון: סיכום ישיבה 

  ומגרשי ספורט ולטאים על גגות מבני ציבורו-בנושא מתקנים פוטו

 

 שלום רב, צוות מנהלות בתי הספר

 .להלן סיכומה 17/2/2021 ד'ערב יום תודה על זמנכם בפגישתנו שהתקיימה 

פגישה זו היא השנייה פתחה את הישיבה בהגדרת נושא הישיבה כרשום בנדון,  ,פנינה אמויאל משה

תתקיימנה שתי ישיבות נוספות עם הקרוב כבר ביום א' , ודוע הציבורישמתקיימת במסגרת הליך י

 חסמיםהצגת היקף הפרויקט על שלביו, מהם ה הינההמפגש  מטרתועדת חינוך ופורום ועדים. 

 הנהלות ביה"סנציגי ההורים, ניתן להתגבר עליהם יחד  וכיצדמציבור והפתרונות למקרים שעלו 

 .כשותפים לעשייהוהמועצה 

ציבור שהציגה מצגת הסברתית ויידוע הונית לשיתוף יועצת חיצ ,לשרית בשן ניתנהרשות הדיבור 

רגולציה מעודדת  מחויבות המדינה למעבר לאנרגיה מתחדשת,של הפרויקט הכוללת:  מתכללת

באנרגיות מתחדשות מכלל  שאפתניים לשימושהיעדים הממשלה בהתייעלות אנרגטית והותמיכה 

  מקורות האנרגיה.

התייחסות להתקנת מערכות סולאריות במועצה,  הפרויקטיזה שלב נמצא אמה נעשה עד כה וב

כיצד ניתן מול בכירי המועצה ויועצת שת"צ,  וועדי ההוריםועדת חינוך  בקרבשעלו חסמים למפורטת 

 )מצ"ב המצגת בגוף המייל(.. לדרך ליציאהוהגדרת פעולות  על חסמים אלולהתגבר 

  

 : בישיבה נוכחים

 

 חיצונייםיועצים  מועצה אזורית לב השרון

סולארי במועצה  מנהל פרויקט -ניר אמגר  מנכ"לית  -פנינה אמויאל משה 

   גרינקו אנרג'י אזורית לב השרון,

 סגן ראש המועצה -איציק יצחק 

 

יועצת לניהול פרויקטים אסטרטגים  -שרית בשן 

 מורכבים ושיתוף ציבור 

  מהנדס המועצה -אילן בר 

 ביטחוןמנהל מחלקת  -ירון בלנרו פלג 

 מנהלת מחלקת חינוך –רונית רופא 
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 חיצונייםיועצים  מועצה אזורית לב השרון

  מנהלת ביה"ס בין ההדרים - שרון קדוש

 מזכירת  ביה"ס בין ההדרים -כרמית חפץ 

  מנהלת ביה"ס בכר רוסו - יפית הראל

 מזכירת ביה"ס בכר רוסו -זיוה יהודה 

מנהלת ביה"ס הדר  -זילברמן שונית לאופר

 השרון

 ביה"ס הדר השרוןמזכירת  -רונית אילון 

 מנהלת ביה"ס לב הפרדס - מיה גניש

 מנהל ביה"ס שכטרמן - ישראל אפרתי

 מנהלת ביה"ס שירת הלב - שרף עינת

מנהלת קריית חינוך דרור,  - ארי-אריאלה בן

 מינהל

סגנית מנהלת קריית  -ן לאה רוזנשטיין גול

 חינוך דרור

 מנהלת קריית חינוך דרור, חט"ב - קרינה ברכה

 מנהלת קריית חינוך דרור, חט"ע -קרן אדרי 

 

 הגורמים המקצועיים:מבכירי המועצה ו ומענה מהנהלות בתיה"סלהלן פרוט השאלות שעלו 

 

בשל התועלת  על מוסדות ציבורוולטאיות -הקמת מערכות פוטול מהלךאמנם, ה שאלה: .1

עלו  הוא מבורך. אך הכלכלית, החברתית והסביבתית שיש בהתקנתן לטובת כלל הציבור

  ,כי מערכות סולאריות פולטות קרינה מסוכנת לציבורחששות רבים מהנהגות ההורים 

שאינה  'בין ההדרים'יימת רגישות היסטורית בנושא שעלתה מהורי ביה"ס להזכירכם, ק

מסוכנת לילדים הלומדים במוסדות החינוך,  PVהאם מערכת וכזה נאמר,  ולטאי.ו-קשורה לפוטו

לצוותים החינוכיים ולמבקרים השונים בבתי הספר? למשל הורים שאוספים את ילדיהם, עת 

  חוגים ופעילויות שמתקיימות אחה"צ?

אנו פאנלים סולאריים מותקנים כבר היום על עשרות גגות של בתי ספר ברחבי הארץ, תשובה: 

בחלק מהמקומות עולה התנגדות של הורים למהלך תוך העלאת חשש כי כירים ושמענו כי מ

 המערכת הסולארית עלולה לפלוט קרינה שתסכן את הילדים. 

 זה זמן רבמ PVעוסקות בהתקנות של מערכות וברחבי הארץ  שרוןאזור השכנות ב ומועצות רשויות

 .עיריית הוד השרון ועודמועצה אזורית דרום השרון, עיריית רעננה,  ,למשל
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הפאנלים הפרוסים על הגג לא , מייצר קרינהביתי כל מכשיר חשמלי למעשה מקצועי, למענה ו

מייצרים קרינה. הקרינה נוצרת מהממיר ומהכבלים, רמות הקרינה מהממיר אינן מסוכנות עקב כך 

להגנת הסביבה ועל פי ההנחיות של המשרד על פי התקן הישראלי שהממיר והכבילה מותקנים 

 ומוודאת שאין כל סכנה בטווח שבו נמצאים ילדים ותושבים.  למניעת קרינה מהמתקן הסולארי

 

מטרים וכבלי הזרם החלופי  4ממיר במרחק של לפחות של המשרד הינן התקנת ה ההמלצות

 .אנשים דרך קבעמותקנים במרחק של לפחות חצי מטר מאזורי שהייה 

שיבדוק באופן )גורם בלתי תלוי( שרד להגנת הסביבה מהבאמצעות בדיקת קרינה  תבוצעכמו כן, 

דוחות הקרינה ישלחו לכל הגורמים: מנהלי ת עומדת בתקנים. וכי המערכ פרטני כל אתר ואתר

שלב א'  מתוכנןכעת נציין כי   יו"ר ועדים של מוסדות החינוך ולכל מי שיידרש.ועדת חינוך, מחלקות, 

 אינם מעל כיתות לימוד.גגותיהם ההתקנות יתבצעו על מבנים שו פרויקטתוכנית העבודה בב

ל משרד ”ל משרד האנרגיה, מנכ”י מנכ”החתום ע 2021כתב רשמי מינואר מהוצג במצגת בנוסף, 

 .(21)שקף  במסמך 3+4 סעיפים שרד להגנת הסביבה בנושאמל ה”הבריאות ומנכ

שהותקנו לפי דרישות המשרד להגנת מניסיון שנצבר בהתקנת מתקנים כאלה נמצא שמערכות ...“

 ”הסביבה אינן מעלות את רמות הקרינה במוסדות החינוך

בכל הקשור לבטיחות קרינה, התקנה והפעלה של מערכות סולאריות על גגות מוסדות חינוך “

 ”...בהתאם לדרישות המקצועיות אינה מסכנת את בריאות התלמידים והמורים במוסד החינוכי

 

מטעם  סולארי עבור מועצה אזורית לב השרון, מנהל פרויקט -ניר אמגר להדיבור  מכאן, ניתנה רשות

מועצה . ניר סקר מספר פרויקטים ברחבי הארץ שאותם ניהל עבור רשויות ומועצות כגון: גרינקו אנרג'י

על  PVבכולם הותקנו מערכות עיריית קריית ים , בנימינה גבעת עדהמועצה מקומית , אזורית זבולון

מערכת ועמידותה איכות תכנון, ביצועי רב ב ןניסיולקבלן הזוכה יש  מבני ציבור, ביה"ס ומגרשי ספורט.

יש אינטרס משותף לגרום לפרויקט זה  הקבלן המבצע, זוכה המכרז לגרינקו אנרג'י, לאורך השנים

 .תועלת כלכלית, חברתית וסביבתית, וביטחון להצליח וודאי בנושא בטיחות

תיאום מלא יתבצע עם מנהל.ת ביה"ס, קב"ט המועצה ואב יתבצע לפגוע במרקם האנושי, בכדי לא 

הבית בכל מוסד חינוכי באופן פרטני ובהתייחס לצרכי ביה"ס באם מתקיימת פעילות במועדים שונים, 

 התייחסות לחזרה לשגרה בעת קורונה וכד'. 
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 ?היכן ימוקמו הממירים: שאלה .2

המרחק המינימלי בו יש לבצע את התקנת על פי רוב הממירים יותקנו על גגות המבנים, :  תשובה:

 , כיתות לימודממקומות בהם שוהים אנשים ברציפות )כמו  מטר 0.5לפחות כאמור,  הממירים הוא

הרחק ככל טר ומ 3-5 -הממיר יותקן כ מרחק PVבמקרה של מערכות  .(וכד' חדרי שינה, משרדים

-קיימת חובת ביצוע בדיקות קרינה תקופתיות, מערכות הפוטובנוסף, שהייה רציפה. מאזורי  הניתן

 נבנות ומתוחזקות מתוך המודעות לזיהומי הקרינה. ,וולטאיות מתוכננות

 

מה המשמעות של הבאת פאנלים ? כמו אתר בנייה, בזמן העבודות איך יראה השטח: שאלה .3

 ?והתקנתם על הגג, כיצד זה מתבצע ומה הם אמצעי הביטחון םסולאריי

ירון בלנרו שביצעתי בשטח בין היתר עם רבים לאחר סיורים : עונה מנהל פרויקט -ניר אמגר תשובה: 

 םפרטנית המתייחסת לתנאי השטח הרלוונטיי מנהל מחלקת ביטחון, לכל ביה"ס יש תוכנית - פלג

ילדים, צהרונים, חוגים וכד'. בכל שלב קריטי הגורמים  התנהלות ביה"ס: כניסה ויציאה שלו

ותהליך קבלת ההחלטות יהיה משותף. למשל, בחלק מבתיה"ס נדרשת מראש יעודכנו  םהרלוונטיי

ור זאמעבר לגידור עקב תנאי השטח. בשונה מהרגיל מאזור העבודות כפולה גדר בטיחות מרוחקת 

כפי שנהוג בפרויקטים מסוג זה  סימון לבן( סס"ל )סרטבמסומן העבודות שטח העבודות יהיה 

על  הקונסטרוקצימעלים לגג באמצעות מנוף זרוע לאחר שנבנתה  םסולארייפאנלים ההאת , ואחרים

לפנות בוקר(  05:00-06:00)בשעות הבוקר המוקדמות מתבצעת בדר"כ גג המבנה, הנפת הפאנלים 

וגורמים להם ניתן אישור  למעט צוות ההתקנהריק מאדם והמבנה  כאשר אין ילדים או צוותים בביה"ס

גידור, . לעניין ההנפה נכתב מסמך פרטני יחד עם ירון המתייחס למקום המנוף, ממנהל הפרויקט

היעדר , היעדר הרשעות פליליות אישור עדכני עליש בפרויקט לכל העובדים בנוסף, חסימות וכד'. 

 .המועסקים במוסדות חינוך עבירות מין לעובדי קבלן

 

ומהם לוחות הזמנים  ?מההתחלה ועד הסוףכזו מה לוחות הזמנים להקמת מערכת : שאלה .4

 לתחילת העבודות?

מהיר מאוד בנטרול מזג בדר"כ לוחות הזמנים משתנים בין פרויקט לפרויקט, זמן ההתקנה תשובה: 

  אויר, צרכי ביה"ס באירועים ו/או מועדים שונים כגון חגים וכד'.

 נטו(ימים  3-10  + עבודות חשמל קונסטרוקציהלו"ז מוערך ל(. 

 ימים )נטו(. 10-20בגג  ועיגונם , קיבועהנפת פאנליםלו"ז מוערך ל 

צווי תוך שבועיים להוציא הוא מיידי, לאחר מיצוי הליך שיתוף ויידוע הציבור ובמועד תחילת העבודות 

 מתעדכן מעת לעת וצפוי שהתעריף ירד  מחיר האסדרהחשוב לציין כי בנוסף, . תחילת עבודה
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למנוע שחיקת רווחיות  ASAPן, לוחות הזמנים דוחקים בנו להתחיל פרויקט זה כ . על9% -ב כ

 -מסתיימים בלפרויקט זה מנגנוני האסדרה של חח"י  .לטובת המועצה ותושביה המערכות

1/3/2021 .  

 

 ?מייצרת חשמל איך מערכת סולארית .5

 ,המבנהפוטונים( פוגעים בפאנלים הסולאריים הממוקמים על גג נקראים )קרני השמש תשובה: 

, אשר זורם באמצעות כבל חשמל לממיר. DCלזרם חשמל ישיר  קרני השמשהפאנלים הופכים את 

ומשם  במבנהומעביר אותו באמצעות כבל חשמל לארון החשמל  ACהממיר הופך את הזרם לחילופין 

 מל.המקומות בהם המבנה צורך חשלכל 

 

 : מה בדבר תחזוקת המערכות הסולאריות?שאלה .6

 הפחת העיקרי במערכות סולאריות נובע מהצטברות אבק, פגיעת עצמים או שריטות. תשובה:

תקלות ולטפל  התחזוקה השוטפת חיונית ומאפשרת לפאנלים להגיע לנצילות הגבוהה ביותר, לאתר

אפליקציה מכל מכשיר. באמצעות ניתן לעקוב באופן שוטף אחר ביצועי המערכת  בהן באופן מהיר.

ספק שירותי מעקב וניטור כחלק ממסלול שירות ותחזוקה הכוללים ניטור במסגרת המכרז הקבלן מ

התראות על בעיות במערכת, פתרון תקלות , ייצור ותחר תפוקות המערכת, הפקת דוחא ומעקב שוטף

 עה של איש שירות טכני לתיקון המערכת.מרחוק ובמידת הצורך הג

ייצור חשמל ל בתקלות שונות, יטפל תותקינות המערכאת  הקבלן המבצע יוודא תנאי המכרזעפ״י 

אחר מצב הפאנלים לצורך  , מעקבמהצפוי שוטף וניטור המתקנים, כולל התראות אם מזוהה סטייה

המועצה תמנה . לצורך כך בעיקר בקיץ/בתקופות שלא יורד גשם פעמים בשנה 6 עדשטיפה וניקיון 

 .ויעילותן תהמערכגורם שיבצע מעקב קבוע על דוחות 

 

 ?  24/7האם המערכת מייצרת חשמל : שאלה .7

שעון ייצור החשמל ממשיך למנות את כמות חשמל המיוצר בין אם הוא נצרך על ידי המבנה תשובה: 

כל  הארצית, גם שלא מתקיימת פעילות בביה"ס בשבתות וחופשותובין אם הוא נצרך על ידי הרשת 

המערכות נבדקות באמצעות הדמיות ממוחשבות לבדיקת פריסת פנלים ככלל,  עוד יש שעות שמש.

נכונה, הצללות חיצוניות, זווית הטיית המערכת, הפסדים של המערכת בגין אילוצים או תכנון לקוי. 

ועץ לתכנון וביצוע בהתקנת מערכות סולאריות שהוא גם מהנדס הבדיקות יעשו ע"י שגיא גרוסמן, י

 חשמל, דוחות ישלחו בהתאם.
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 כיצד חברת החשמל מעבירה את ההכנסות למועצה? שאלה:  .8

המערכת הסולארית מייצרת חשמל שמועבר אוטומטית לרשת החשמל הארצית. החשמל  תשובה:

המיוצר נמדד באמצעות מונה ייצור שמתקינה חברת החשמל בעת חיבור המערכת לרשת. במערכות 

שהוזכרו מעלה ישולם מדי חודשיים בהעברה בנקאית לחשבונה של המועצה האזורית לב השרון  

א"ג +  0.45חברת חשמל. ההכנסות הינן בתעריף קבוע בגובה כנגד הפקת חשבונית שתשלח ל

תשואת המערכת הסולארית מחושבת מע"מ לכול קילוואט שייוצר ע"י המערכת הסולארית. 

 .החשמל )או לחילופין, החיסכון בצריכת החשמל( מההכנסה מייצור

 

 הכנסותההעברת : מי ייהנה מהרווחים שיתקבלו מהמערכות הסולאריות? ומה בדבר שאלה .9

 בתי ספר בניהול עצמי?  ל

למועצה האזורית לב השרון בהיותה שיתקבלו מהמערכות הסולאריות יעברו ההכנסות כל תשובה: 

 עלויות המערכותהתחייבויות לזמן ארוך והיותה המשקיעה בבמועצה ושל הנכסים הזכויות בבעלת 

בנייה והתקנת  תאושרבהם במתכונת ניהול עצמי בבתי הספר למרות האמור, . למשך שנים רבות

את סכום הוצאות החשמל כפי שהיה נהוג  התלמיד סללקבל במסגרת  אלו ימשיכו, תסולארי מערכת

 עד כה. בנוסף, המועצה תיקח על עצמה את הוצאות החשמל במבנים אלו.

   

 ?סולאריות רכותבאלו בתי ספר, מוסדות חינוך ומגרשי ספורט יותקנו מע: שאלה .10

תעודכנו  ב'הפרויקט מחולק לשני שלבים: שלב א' ולאחר מכן שלב ב' )על שלב  תשובה:

ולטאיות במבנים ומגרשי ספורט שאינם מעל כיתות ו-בהמשך(.  בשלב א' יותקנו מערכות פוטו

 לימוד, כדלקמן:  

 מגרש כדורסל.ו קריית חינוך דרור: אשכול פיס 

  אולם ספורט.לב הפרדס: קירוי מגרש כדורסל ומפלס הביניים של 

 .בכר רוסו: קירוי מגרש ספורט ואולם ההתעמלות 

 .שכטרמן: גג מבנה אולם ספורט 

 .הדר השרון: גג מבנה אולם ספורט 

 

צמודים למבנה עליהם ניתן לטפס לצורך תחזוקה וטיפול ולמות : ידוע לנו כי מותקנים סשאלה .11

נעול, כיצד תימנע במערכת הסולארית בכדי להגיע לגג המבנה, למרות שהם נעולים עם מ

 ?סכנת טיפוס התלמידים לאור סקרנותם ומה בדבר חוזקו של הסולם שיעמוד בעומסים
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ואישור של היועץ  הינם בהתאם לתקנים שקבע משרד החינוךחופה הצבה והתקנת סולמות  תשובה:

הספר בהתאם לתנאים בתי  הנהלותעם  בשיקול דעת יחדמיקום הסולמות ייעשה המקצועי בתחום. 

, אבות הבית ההמלצות שיינתנו ע"י המנהליםהמאפשרים בשטח. יתרה מכך, האובייקטיבים 

לאור היכרותם את  חשובות ורלוונטיותסולם פר מוסד חינוכי העל מיקום  בשיתוף עם המועצה

 המבנה.

 

 .לפני התקנת המערכתאיטום הגגות  שאלה: .12

גגות מצב הגגות עליהן מתוכננת מערכת סולארית, ב אתלבדיקה נעשה זה מכבר סקר גגות  תשובה:

  עם יריעות ביטומניות. איטוםשאינם עומדים בדרישת יבוצע 

 

יפקחו ויאושרו על ידי מהנדס קונסטרוקציה חיצוני כל העבודות המבוצעות על הגגות ככלל לסיכום, 

 שיוגש למועצה. בהתאם לדו"ח בטיחות .אותו שכרה המועצה

 ,עם ועדת חינוך ופורום ועדים 21/2/2021ביום א'  שתתקיימנהי שיתוף ויידוע הציבור מפגשלאחר 

הציבור בכללותו יוכל לשאול שאלות, לעלות דילמות ולקבל מענה  לל הציבור בונקיים אירוע חשיפה לכ

 .על גגות מבני ציבור ומגרשי ספורט ותוולטאי-פוטופרויקט התקנת מערכות בעניין 

 יפורסמו מעת לעת ועל פי הצורך.  עדכונים, פרויקט יפורסם באתר המועצההמידע על 

  .במוקדלנציגי השירות הדרכה והכרת הפרויקט תתבצע 

 םעם כל הגורמים הרלוונטייבאופן פרטני סיורים בשטח בכל מוסד חינוכי בימים הקרובים יתואמו 

 ביה"ס, אבות הבית, הנהגות ביה"ס, בטיחות, מהנדס, הנהלות ביטחוןומנהלי המחלקות במועצה: 

 החיצוניים. והיועצים

 בברכה,    

 פנינה אמויאל משה, מנכ"לית     

 לב השרון אזוריתמועצה     

 העתקים:

  ראש העירייה -עמיר ריטוב 

 גזבר המועצה  -מאיר שביט 

 מבקר המועצה -משה שטיגליץ 

 מנכ"ל חברה כלכלית לב השרון -איציק להב 

  מנהלת ביה"ס אור השרון - יעל יקיר

 מנהלת כח אדם -אתי לוי אוסי 
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 מנהלת מחלקת גני ילדים -לאה לוטם 

 מנהלת מחלקת רווחה -אורית בר 

 מנהל היחידה לאיכות הסביבה  -ציון דוד 

 מנהלת יחידת ספורט -גילה ברנס 

 מנהלת נוער וחינוך משלים  -רותם עמוס 

 מנהל מחלקת תחבורה -יאיר משה 

 רכזת חינוך סבבתי ומקדמת בריאות - רווי דפני

 מזכירה למחלקת לאיכות חיים וסביבה -עירית גז 

 יהל אנרגיה, יועץ לתכנון וביצוע בהתקנת מערכות סולאריות  -שגיא גרוסמן 

 סמנכ"ל גרינקו אנרג'י-אליהו דרורי 

        


