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במועצהוולטאימיזם סולארי פוטו 
אנו רואים חשיבות גבוהה להפחית  -כמועצה עם תושבים שחשוב להם איכות הסביבה הקרובה והרחוקה

להפחית שימוש באנרגיה מזהמת ולפעול לקדם אנרגיות נקיות ומתחדשות בתחומה  , פליטות גזי חממה
.ובמבנים שלה

הקמה עצמית-לאחר בחינה של אפשרויות רבות בשנים האחרונות ,BOTנמצא כי המתווה  , ושותפויות
40-ממכרז עם למעלה ,2021החברה הכלכלית ביצעה מכרז בסוף . הכי מתאים הינו מתווה שכירות

.2022הצעות שמהן נבחר זוכה במהלך ינואר 7חברות שהשתתפו בו ובסוף הגישו 

 ר אשר  "מ140,000-כג "מגה של מערכות סולאריות ע21-כבמסגרת המיזם הרשות מתכננת להתקין
.  חשמל נקי ומקומי, וואטמגה 35,000-כייצרו בשנה 

 והוא גם מהווה נדבך ואלטרנטיבה  –הפרויקט הסולארי הינו בעל חשיבות לאומית ומקומית עליונה
.להקמת תחנות כוח מזהמות ותפיסת שטחים לטובת תשתיות הולכת חשמל 

 ותסיים את עיקרי הפרויקט עד  2022במסגרת הפרויקט הסולארי המועצה תקדם התקנות במהלך שנת
2024לסוף שנת 

  במקביל ובאמצעות הפרויקט נמשיך בפעולות לחיסכון באנרגיה וחשמל והתייעלות יחד עם טיוב תשתיות
(תיקון מפגעי חשמל, טיפול בנזילות מוסדות חינוך, הסרת גגות אסבסט מזהמים)



?היכן מתוכננות מערכות
 במועצהמבנים ושטחים מתאימים המערכות יוקמו על גבי

מבנים45מבנים בהקצאה , גני ילדים, אולמות ספורט, סים"מתנ, מוסדות חינוך

 40מגרשי ספורט פתוחים קירוי של

אתרים27חניונים מצללה /קירוי

 אתריםניתן לבדוק ולהוסיף עוד בשלב המשך

"הליכה  איזוריהצללת " / טיילת

גידור ועוד/קירות בידוד רעש..

במסגרת הפרויקט יטופלו בעיות תשתית במועצה:

 כל הגגות  איטום ותיקון תוך

 הסדרת בעיות חשמלתוך

 בטיחותתיקון מפגעי



* כלכליות

פוטנציאל מועצתי בהתאם לסקר ראשוני דיגיטלי*



במועצהPVתהליך הקמת מערכת 
סקר גגות ושטחים מהיר ודיגיטלי

 צו תכנון–

וולטאיתהתאמה להקמת מערכת פוטו , מדידות , בדיקות מערכת חשמל, קונסטרוקטורבדיקות , סקר איטום

תקציב מפורט  , סימולציה, תוכניות הצבה

('מזגנים ושות)תיקוני חשמל ושינוי מיקום מפגעי גג , איטומים, שלבי ביצוע חיזוקים : תוכנית עבודה מפורטת

 משתמשים באתרים לגביי המיקומים / תיאום בין גורמים פנימיים האחראים

צו תחילת עבודה-

 אישורי בדיקות חשמל וכו, אישורי יועצי בטיחות , קונסטרוקטוראישורי'

 כתובות, חלקה/גוש, חשבון חשמל: השלמת נתונים ראשוניים-י"חחמול ( מכסה)רישום להסדרה

סגירות ביטחון ובטיחות, הסדרת בטיחות ותנועה, חינוך/תיאום מול מוסדות הציבור

 (אם יש צורך)הסרת אסבסט /היתרי בניה והקמת קונסטרוקציה סככות קירוי מגרשי ספורט

 הקמת מערכות סולאריות(PV)

אישור חשמלאי בודק, בדיקות איטום, בדיקות טיב התקנה , בדיקות קרינה

 (שטיפות ותיקונים)והמשך פיקוח על תחזוקה ובטיחות המשכית י"לחחחיבור המערכת



?מה לגבי קרינה
אפס דלתא"מבנה באזור שהיה לא תחדור קרינה /המערכת מתוכננת כך שלתוך הבניין"

 יש רק באזור הממיר למרחק קצראלא אין קרינה מהפאנלים במערכת סולארית

קרינה אלקטרומגנטית נוצרת בממירים אשר הופכים את המתח מDC לחשמל ( שמש)חשמל ישרAC
(מתח חליפין שקיים ברשת החשמל)

 הקרינה האלקטרומגנטית(EMF )  במתקנים היא קצרת טווח ומשפיעה למרחק של מספר עשרות
סנטימטר בודדים 

 המערכת מתוכננת כך שהממירים לא ימצאו בקרב בני אדם

לפני ואחרי התקנה מתבצעות בדיקות קרינה כדי לאשר תקינות

אחת לשנה מתבצעת בדיקת קרינה חיצונית לבקרה

באופן שוטף יום יומי המערכת מפוקחת ומנוטרת לבדיקת תקינות

ג העמוד ברחוב גדול  "השנאי ע
שנאי  /ממיר40פי ועוצמתי 

סולארי ממוצע



?מה לגבי בטיחות

 בעבודה על מבני ציבורהמועצה מבחינת סוגיית הבטיחות היא נושא מהותי .

 על כל הכללים הנדרשיםהמועצה לשמירה העבודות מלוות בפיקוח של

י יועץ בטיחות וממונה בטיחות בשטח  "העבודות מלוות ע

 (עבודה בקרב קטינים)מין הרשעות בעבירות כל העובדים נדרשים לאישור משטרה והעדר

 בטיחות הציוד וההתקנה  לוידואקונסטרוקטורהעבודות עצמן באישור מהנדס

או בצורה שלא מפריעה /במבני חינוך העבודות עצמן מתבצעות בשעות שאין לימודים ו
ללימודים 

  כל העובדים עוברים תדריכי בטיחות ובעלי אישורי עבודה מתאימים



קירוי מגרשי ספורט 

דוגמאות



קירוי חניה

:דוגמאות

עמק חפר*

יטבתה**יטבתה**



סולארית" טיילת"מצללה 

דוגמאות



גידור

דוגמאות

(doral-energy.com)דוראל אנרגיה -הגדר הסולארית מתוך אתר חברת דוראל *

https://doral-energy.com/solar-fence/


תודה 



'מתקנים להקמה בשלב א

קירוי שם אתר

מגרש 

ספורט

קוו"טמ"רגג מבנהחניון

V1200300חניון גני חוגה

V1200300חניה חכ"ל 

V2070207בי"ס ביכורים 

V600113אולם ספורט ביכורה 

V600150חניון ביכורה )שחבק(

0325,670     1,070        


