
 על גגות מבני ציבור ומגרשי ספורט וולטאיות-התקנת מערכות פוטו
 מצגת הסברה מפגש מקוון לציבור הרחב

   
 17:00, 2021במרץ  I  15מועצה אזורית לב השרון  
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 רקע
 

 

 

 

להפחתת צריכת האנרגיה   מועצה אזורית לב השרון עושה מאמצים רבים
  .ולייצור אנרגיה מתחדשת

בימים אלו המועצה מקדמת פרויקט להתקנת מערכות סולאריות על גגות 
 .מגרשי ספורט בבתי הספר במספר ישובים

 
, הקמת מערכות סולאריות על מבנים ציבוריים החלה כבר לפני כעשור

מבני קהילה ומבנים , כיום קיימות מערכות רבות על גגות בתי ספר
   .עירוניים נוספים רבים ברחבי הארץ

 
. להקמת מערכות סולאריות תרומה רבה לסביבה וכן כדאיות כלכלית

שנים ומשך החיים  7-10-מערכות אלו מספקות החזר השקעה של כ
 .שנה 25-שלהן הוא כ
 

מועצה אזורית לב השרון יוזמת ומממנת את עלות ההקמה והתחזוקה של  
פי גודל -וזכאית להכנסות אשר נקבעות על, המערכות הסולאריות

 .  המערכת המוקמת על הגגות
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סדר עולמי חדש , הסכם פריז

 ואמנת האקלים הישראלית 



 I 053-7002141 I BASHANSAI@GMAIL.COMכל הזכויות שמורות לשרית בשן 

 מהי  
אנרגיה  
 ?  סולארית
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 ?איך מערכת סולארית עובדת

נוצרת על ידי השמש 

 .בצורת חום ואור
 

אחד ממקורות האנרגיה 

המתחדשים והזמינים  

ביותר על פני כדור  

 .  הארץ
 

, אנרגיה זמינה בשפע

ואינה שייכת  , חינמית

 .לאף אחד

 אנרגיה סולארית  

 .מימי קדם

אחד מהמקורות  

החשובים ביותר של 

אנרגיה הלא 

 .  קונבנציונלית
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 ?איך מערכת סולארית עובדת
 ?כיצד מערכת סולארית עובדת
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 ייצור חשמל מאנרגיית השמש
 

 יתרונות חסרונות

 .ייצור חשמל סולארי אין הקצאת קרקע .נדרש שטח רב לייצור חשמל בהיקף משמעותי

 .ייצור נקי מפליטות מזהמים וגזי חממה . ייצור החשמל אפשרי בשעות השמש בלבד

לא כל הגגות או שטחם זמינים להקמת מערכות סולאריות בשל  

 .שימושים אחרים

תורם להצללה על גגות המבנים ובכך להפחתת צריכת האנרגיה של 

 .המבנה

והצללות מבניינים ועצים סמוכים פוגעים גם הם באפשרות  , מפנה הגג

 .  לייצר חשמל
 .חיסכון לקופה הציבורית

הקמת מבנים  , חוסר ודאות בדבר הפיתוח העירוני בסביבת המבנים

סמוכים או הגבהתם עשויים לגרום בעתיד להצללה ולפגוע בתפקוד 

 .המערכת

החל ממתקנים קטנים על גגות ועד , ניתן להקים מתקנים בגדלים שונים

 .חוות על אלפי דונמים

 .מעודד פיתוח טכנולוגיות מקומיות ומספק תעסוקה מקומית

 .מחיר נמוך באופן יחסי וכדאיות כלכלית גבוהה

ס  "הכוללת מסר ירוק לתלמידי ביה( חווייתית)חינוכית רוחבית  תוכנית

 . בכל שכבות הגיל

התקנת צג טלוויזיה שבאמצעותו יכולים התלמידים לראות כמה  , למשל

 .חשמל המערכת מייצרת
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 מהרשת
 רשויות ומועצות מקומיות מתקינות מערכות סולאריות על מבני ציבור 
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 מתוך אתר מועצה אזורית דרום השרון

  רשויות ומועצות מקומיות מתקינות מערכות סולאריות על מבני ציבור
 



10 
 תל אביב יפו –באדיבות הרשות לפיתוח כלכלי 
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 תל אביב יפו –באדיבות הרשות לפיתוח כלכלי 

https://www.youtube.com/watch?v=pswgaHUZofQ&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=pswgaHUZofQ&feature=emb_logo
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 מ"באדיבות החברה הכלכלית לראשון לציון בע

 .על גגות מבני ציבור וולטאיות-פוטומערכות  51החברה הכלכלית ראשון לציון מתפעלת כיום 
 .מערכות 26הוקמו  2011-2012בשנים 
 .מערכות נוספות 25בוצע פרויקט נוסף במסגרתו הוקמו  2019-2020בשנים 

 .ואט-קילוו 3,200-כ מייצרות המערכות כ"סה
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 גגות רעפים -בית ספר מועצה אזורית זבולון 
 י'אנרג גרינקו: צילום

 

 היכל הספורט מועצה אזורית זבולון 
 י'אנרג גרינקו: צילום

 שהותקנו ברחבי הארץ PVמערכות 

 2020אוקטובר  2021ינואר 
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 גג בטון שטוח -חטיבת יובלים אור יהודה 

 2021פברואר 
 י'אנרג גרינקו: צילום

 ספורט סביוני ים בית ספר ואולם

  קלזיפגג  -גג בטון שטוח   

 עיריית קריית ים  
 י'אנרג גרינקו: צילום

 

 שהותקנו ברחבי הארץ PVמערכות 

פברואר 

2021 

 2020אפריל 
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תכולת  
 הפרויקט
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 בחינת פוטנציאל הגגות -שלב התכנון 

היתכנות  

, הנדסית

התכנות  

 ,כלכלית

מבנים  סקר  

ותכנית  
 .עסקית

 ריכוז רשימת מבנים רלוונטיים

 .שטח מינימאלי

 (.איטום)מצב הגג 

 (.שינוי ייעוד, בינוי, שיפוץ)מה מתכונן בעתיד 

 י גוף מקצועי "סקר גגות ע

לבדיקת   קונסטרוקטור, איסכורית, בטון)סוג הגג 

 (.עומסים על הגג

 .  חיבור חשמל והצללות

 שמרנית  ( ROI)תכנית עסקית 

 .שנים 7החזר השקעה ממוצע 

 .המטרה אינה רק רווח, מ"בצ

1 

2 

3 
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   ?היכן

אשכול פיס ומגרש כדורסל: קריית חינוך דרור. 

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

קירוי מגרש ספורט ואולם ההתעמלות: בכר רוסו. 

אולם ספורט: בין הדרים . 

אולם ספורט: שכטרמן. 

 

 

 היקף הפרויקט במועצה אזורית לב השרון  
 

2021 

 (מיידי)תכנון והקמה  -' שלב א

 .קילו 600-700: הספק

 .  PVמערכות  8: כמות 

 .ש"קוט 70-200: מרבית המערכות

 

 

 

 .תעודכנו מבעוד מועד –' שלב ב
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(ROI) 

 החזר השקעה  

 

 שיטת ההתחשבנות  

  ש"קוטמסלול תשלום לפי ייצור 

= 

כסף בתעריף קבוע וידוע מראש  

 שנים 25-המובטח ל

 

 ((PVמודל פיננסי של כל המערכות 

 ה

 תעריפיתמכסה 

 

 ר"מ 200-1,500גודל גג 

 

 קילו 150' הספק מערכת מקס

 

 שנים 25 י"חחחוזה מול ' תק

 

 לא צמוד למדד' אג 45תעריף 
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 חינוך דרור קרית
 הדמיה ראשונית ותוכנית פריסה

 אשכול פיס 

 חינוך דרור קרית
 הדמיה ראשונית ותוכנית פריסה

 מגרש הכדורסל 
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 לב הפרדס
 הדמיה ראשונית ותוכנית פריסה

 קירוי מגרש כדורסל 

 לב הפרדס
 הדמיה ראשונית ותוכנית פריסה

 מפלס הביניים של אולם ספורט 
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בטיחות  
 וקרינה
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 קרינה
 

פליטת הקרינה היא 
מהממיר   רק

ומהכבילה לכן 
מציבים אותם על 

לאחר  , גגות
ההתקנה מתבצעת  

י  "בדיקת קרינה ע
 .   מומחה מורשה

 
 

התקנת ממירים  
 4לפחות במרחק של 

וכבלי הזרם מטרים 
החלופי מותקנים 

לפחות במרחק של 
מאזורי חצי מטר 

שהייה אנשים דרך  
 .  קבע
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 ראש אגף , גלברג סטיליאן' פרופ

 מניעת רעש וקרינה במשרד לאיכות הסביבה 
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בדיקות קרינה 
תבוצענה גם לאחר  
שהמערכות יחוברו 

ויפעלו בכדי לוודא כי  
הערכים לא ישתנו גם  

בזמן שהמערכות  
 . עובדות

 LIVE -סרטון מדידת קרינה ב

 י'אנרג גרינקומנהל פרויקט סולארי  –ניר אמגר : המציג
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 .דיווח למנהל הבטיחות

 

 ?כיצד לא יחזרו כשלים אלו במערכות שיותקנו במועצה אזורית לב השרון

 
 מהן הפעולות שמועצה אזורית לב השרון עושה בכדי למנוע מקרים כאלו  

 ?ס"ביה בשגרותהן בשלבי ההקמה והן לאחר סיומה להתנהלות בטוחה 

 ס כדורי "מקרה ביה
 מועצה אזורית גליל תחתון

 

 

 בדיקה ואישור של מהנדס קונסטרוקציה  

 חיצוני ובלתי תלוי

 תקינתו , על כשירות התכנון והביצוע 

 .ועמידותו בכל התקנים והתקנות הנדרשות

 

2 1 
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 2021ינואר  – קונסטרוקטוראישור 
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   י'אנרג גרינקו: צילום

 PVסולמות עם חופה לתחזוקת מערכות 

סולמות עם חופה יותקנו במקומות נסתרים 

אב , ס"ככל הניתן ובאישורם של מנהלות ביה

 .בית ובשיתוף המועצה

 

 .חיצוני יאשר את הסולמות קונסטרוקטור

 

כל העבודות המבוצעות על הגגות בהתאם 

ח בטיחות וסיור שבוצע בשטח על ידי  "לדו

דוחות אלו  , ממונה בטיחות מטעם החברה

 .ט המועצה"נשלחים כמובן לקב
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תהליך  
 ההתקנה  
וכל מה  
 שכרוך בו
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 .פוטנציאלים מבנים מיפוי1.

   :והקבלן הפרויקט מנהלי י"ע הגגות בדיקת2.

 לרישום חשמל מחברת אישור מקבלים ,סולארי גג להקמת ומתאים תקין נמצא והגג במידה

 .המערכת והקמת

 :שלבים 4-ב הספר בית מנהלי עם בתיאום מתבצע - ופאנלים קונסטרוקציה הקמת3.

 לתאם ניתן ספר בבתי ,שעות 4-כ עורכת ,מנוף באמצעות הנפה :הקונסטרוקציה הנפת•

 .נמצאים לא הילדים בהן לשעות

  המקצוע אנשי בין ממשק אין .הקונסטרוקציה והתקנת פריסת :הגג על עבודה כשבוע•

 .במבנה והעובדים לילדים

 בהן לשעות לתאם ניתן ספר בבתי ,שעות 4-כ עורכת ,מנוף באמצעות הנפה :פאנלים הנפת•

 .נמצאים לא הילדים

  בין ממשק אין .חשמל עבודות והשלמת הפאנלים והתקנת פריסת :הגג על עבודה כשבועיים•

 .במבנה עובדיםוה לילדים המקצוע אנשי

 .חשמל וחברת הפרויקט מנהלי עם – שטח סיורי 2 תיאום לאחר :חשמל לחברת חיבור4.
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מחברים את  
הכיתה  
 לסביבה
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תכנית חינוכית רוחבית לכלל תלמידי בתי הספר 

 ברשות

 
   

  מתחדשים אנרגיה מקורות בנושא ומעשירה חווייתית הרצאה1.

 .גיל מותאמת ומתכלים

 חקר ועבודת תוצרים כולל סולארי שמש תנור של בניה פעילות2.

 .סביבתיים תנאים להבדלי בנוגע השוואתית

  למידה ,משחקים הכוללת חיצוניים ממקורות* חווייתית הדרכה3.

 .האנרגיה ומשרד חשמל חברת דרך והעשרה

 במערכת החשמל ייצור את המרכז למוקד הספר בתי חיבור4.

 .התלמידים ידי על רשותית והשוואה מעקב ,המקומית

  תאגיד מטעם חלליות בתכנית חשמל מכשור ומיחזור איסוף5.

 .י.א.מ

https://kids.gov.il/energynew 

solar cooker 

 " הירוק תו"וה" תו הסגול"בהתאם להנחיות ה*
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שאלות תשובות  

 שעלו מהציבור
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 # שאלה תשובה

תלוי )שנים  7 -כ החזר השקעה של, השקעה בגג סולארי היא אחת ההשקעות המשתלמות כיום בארץ

 (.גודל מערכת וצריכה

 1 ?  החזר השקעהכמה זמן עד ל 

כל ההכנסות שיתקבלו מהמערכות הסולאריות יעברו למועצה האזורית לב השרון בהיותה בעלת 

הזכויות בנכסים של המועצה ובהיותה המשקיעה בהתחייבויות לזמן ארוך ועלויות המערכות למשך  

,  בבתי הספר במתכונת ניהול עצמי בהם תאושר התקנת מערכת סולארית, למרות האמור. שנים רבות

המועצה  , בנוסף. ימשיכו לקבל במסגרת סל התלמיד את סכום הוצאות החשמל כפי שהיה נהוג עד כה

 .תיקח על עצמה את הוצאות החשמל במבנים אלו

שיתקבלו מהמערכות   מי ייהנה מהרווחים

מה בדבר בתי ספר בניהול  ו? הסולאריות

  ?עצמי

 

2 

 ?  PVמה אורך החיים של מערכת  .שנה 25-כ

 

3 

 . אין צורך לקבל היתר לעבודה מצומצמת מהרשות להצבת המערכת על הגג

בקשה לחיבור עבור מערכת  י"לחחלאחר מכן להעביר , ד”י עו”יש למלא תצהיר לקוח חתום ע

 (.2014יוני , ”רפורמת הפרגולות)" .סולארית ולבסוף מעדכנים את הועדה המקומית על ההתקנה

 ?בנייה האם העבודות דורשות היתר

 

4 

חודשים ממועד התקנת  120של הגג לתקופה כולל מתן אחריות למועצה על איטום . על פי צורך

 .המערכות על כל גג

האם כפעולה מקדימה מתבצע איטום 

 ?בגגות

5 

?  כיצד תפקחו על העלויות ולוחות הזמנים .  ט המועצה"הגזבר וקב, על הפרויקט ייפקחו מהנדס הרשות

 ?ניהול איכות ומדדי ביצועיםמה בדבר 

6 

 7 ?  מי אישר את הפרויקט .  2020הפרויקט אושר על ידי המליאה בנובמבר 

 8 ?  מתי יתחילו בפועל את ההתקנות .2021להערכתנו במהלך מאי 

 .אשכול פיס ומגרש כדורסל: קריית חינוך דרור

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

 .קירוי מגרש ספורט ואולם ההתעמלות: בכר רוסו

 .  אולם ספורט: בין הדרים
 .אולם ספורט: שכטרמן

מגרשי ספורט /אילו מוסדות חינוך

 '?  מתוכננים בשלב א
9 
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 # שאלה תשובה

האם לעובדים תהיה גישה לפנים או   .בזמן העבודות ולא יתקיים ממשק בין אנשי המקצוע לתלמידים בבתי הספרגידור והפרדה  יהיה

 ?לחצר בית הספר
10 

וחוסר הנוחות בזמן התקנת  הליכלוך, בכדי למזער את הרעש הכל נעשה ,אנחנו מבינים את הבעייתיות

במוסדות החינוך ולתושבים  בכדי ליצור מינימום הפרעה להתנהלות השוטפת הסולאריםהפאנלים 

 .ולכן אנו נערכים לעבודות בזמן חופשות. בישובים בהם מתבצעת ההתקנה

מה בדבר הפרעה לסדר היום   

כניסה ויציאה של , לימודים? הציבורי

 ?פאנלים/קונסטרוקציה משאיות עם

 

11 

תחזוקה ובטיחות המתקן הסולרי לייצור חשמל היא באחריות הרשות  , כל פעולה הקשורה להתקנה

המפרטות , על מנת לשמור על בטיחות הילדים ובריאותם הוציא משרד החינוך הנחיות לרשויות. המקומית

 . כיצד להתקין את המערכות החשמליות

 12 ?בדבר אישורים והנחיות לביצוע מה

,  רמות הקרינה מהממיר אינן מסוכנות. לא מהפאנלים הפרוסים על הגג, הקרינה נוצרת מהממיר ומהכבלים

 .שהוא מהמחמירים ביותר, בוודאי כשהן מותקנות על פי התקן הישראלי

למניעת  , (שהן מהמחמירות בעולם)המועצה פועלת על פי ההנחיות של המשרד להגנת הסביבה : אין סכנה

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

תבוצענה גם לאחר שהמערכות יחוברו ויפעלו בכדי לוודא כי הערכים לא ישתנו גם בזמן שהמערכות 

 .  עובדות

 13 !אנו חוששים מקרינה

ט המועצה להנחות ולתדרך את סגלי ההוראה ואת כלל התלמידים בהוראות הבטיחות  "באחריות קב

 .המיוחדות לפני תחילת העבודות

 14 תדרוך סגלי ההוראה והתלמידים

 15 ?האם לפועלים יש אישורי עבודה . ט המועצה קבלת כל האישורים הנדרשים מהעובדים טרם תחילת העבודות"מהנדס המועצה וקב

 16 וסינוורנראות ויזואלית  .ועומדים בתקנים הדרושים סינוורהקולטים המותקנים מצופים בחומר מונע 

 17 ?האם יותקן עגורן .לא יותקן עגורן

 18 ?האם נעודכן על התקדמות העבודה  .שלבי התהליך הגורמים הרלוונטיים יעודכנו בכל

למי עלי , במקרה שיש חשש ממפגע .ניתן לדווח להנהלת בית הספר או למוקד

 ?לדווח
19 

האם תהיה הפרעה לתנועה בשל  . לא תהיה הפרעה לתנועה

 ?העבודות
20 
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שאלות שלכם 
ותשובות 
מהמועצה  

 וגורמי המקצוע
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 ככלי פיתוח בשלטון המקומי מדריך יישומי לרשויות המקומיות, קיימות וסביבה: מתוך

 (2018דצמבר )

 תודה  

על  

 !ההקשבה


