
חשמל ירוק
לעיר ירוקה



מהפכת האנרגיה הירוקה של גבעתיים

של עיריית גבעתיים שואף לאזן בין צריכת האנרגיה  " עיר הירוקה"חזון ה
.לייצור האנרגיה העירונית

התייעלות אנרגטית וקיימות  : מימוש החזון מתמקד בשני תהליכים מקבילים
.מחד ופריסת מערכות סולאריות על מבנים שונים ברחבי העיר מאידך

,  אנו צפויים להגדיל את כושר ייצור החשמל הנקי העירוני, תוך מספר שנים
בשאיפה להגיע למצב שכמחצית מצריכת האנרגיה הרשותית תשען על  

.אנרגיה ירוקה



התוכנית להתקנת פאנלים סולאריים בגבעתיים

שלב ראשון

ר"מ13,600בתי ספר בעיר בהיקף כולל של  11-התקנה ב
מגהוואט1.5הפאנלים עתידים לספק אנרגיה בהיקף של 

:בתי הספר המשתתפים בפרויקט
, קלעי, כצנלסון, יגאל אלון, גורדון, בורוכוב, ברנר, שמעון בן צבי, אמונים, אורט

שמעוני ותלמה ילין

שלב שני  

התקנה עתידית נוספת על גגות מבני ציבור ועידוד התקנה על גגות בתים בעיר

התועלת הצפויה מהתקנת הפאנלים הסולאריים

סביבתית
(שנה25)חמצני למשך חיי הפעילות הממוצעת של הפאנלים -טון פחמן דו38,500הפחתת 

חינוכית
בני נוער ומבוגרים, הפאנלים יאפשרו לייצר מהלכי חינוך והסברה אפקטיביים בקרב ילדים

כלכלית
.ייצור חשמל נקי מאנרגיית השמש שיוזרם לרשת החשמל תמורת תעריף קבוע

ההכנסות מפרויקט הפאנלים הסולאריים יפונו לרווחת בתי הספר בניהול עצמי ותושבי העיר



?מה קורה אצל השכנים
דוגמה קצרה למספר  , פרויקט הפאנלים הסולאריים אינו חדש בעולם ואף לא חדש בישראל

.כבר למעלה מעשוררשויות בארץ התקינו פאנלים סולאריים על גגות מבני חינוך וציבור 

עיריית  במהלך השנים האחרונות 
התקינה עשרות פאנלים  כפר סבא

סולאריים על גגות בתי ספר  
(לכתבה |2020)ואשכולות גנים 

מתקינה פאנלים סולאריים על גגות בתי ספר עיריית נתניה 
(לכתבה |2018)ומבני ציבור נוספים 

זה שנים פאנלים סולאריים  מתקינהעיריית אילת 
.  על גגות בתי הספר

מידע על  )סולארית 100%עיר –היעד של אילת 
(בתי הספר המותקנים 

מתקינה  עיריית באר שבע 
פאנלים סולאריים בעשרות בתי  

(לכתבה |2018)ספר ומבני ציבור 

התקינה פאנלים סולאריים על גגות עשרות  עיריית תל אביב 2012החל משנת 
)מידע על גגות סולאריים בתל אביב)רבות של מבני חינוך וציבור 

פאנלים  2021עתידה להתקין בשנת עיריית רמת גן
גגות בתי הספר בעיר24סולאריים על 

מתקינה פאנלים סולאריים על  עיריית ראשון לציון 
(לכתבה| 2011) גגות בתי ספר ומבני ציבור 

,  בתי ספר ומבני ציבור26-אחרי התקנה ב , עיריית חולון
(לכתבה| 2020) מבני ציבור 20-פאנלים סולאריים נוספים ב 

מתקינה פאנלים  עיריית חיפה 
 |2011)מבני חינוך 20סולאריים על 

(לכתבה

מתקינה פאנלים  עיריית הוד השרון 
 |2011)סולאריים על גגות בתי הספר 

(לכתבה

מתקינה פאנלים  עיריית פתח תקווה 
 |2020)מבני חינוך וציבור 12סולאריים על 

(לכתבה

מתקינה פאנלים  עיריית רחובות 
מבני חינוך וציבור  27סולאריים על 

(לכתבה |2020)

גגות  20מתקינה פאנלים סולאריים על עיריית מודיעין
(לכתבה |2020)מבני חינוך וציבור 

מתקינה פאנלים סולאריים עיריית ירושלים 
(לכתבה |2011)על עשרות מבני חינוך וציבור 

מתקינה פאנלים  עיריית אור יהודה
 |2020)מבני חינוך וציבור 40סולאריים על 

(לכתבה

מתקינה פאנלים סולאריים  עיריית ראש העין 
(לכתבה |2020)מבני חינוך וציבור 33על 

https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=255&ArticleID=13636
https://archive.extra-mag.co.il/netanya-energy-efficiency-model/
http://www.eilat.muni.il/?CategoryID=1984&ArticleID=2212
https://beersheva.mynet.co.il/around_town/article/m_261336
https://www.ta-eda.co.il/activity_areas/%D7%99%D7%96%D7%9E%D7%95%D7%AA/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000653729
https://www.hashikma-holon.co.il/news/53014
https://haipo.co.il/item/5252
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/54/ART2/201/865.html
https://petahtikva.mynet.co.il/local_news/article/HJgv5wLpU
http://www.be106.net/233/41715
https://modiin.mynet.co.il/local_news/article/r12kVvkkP
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4115221,00.html
https://www.oryehuda.muni.il/articles/item/1194/
https://www.moked-r.com/he/content/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C


רשויות ומועצות מהפריפריה החברתית  34
אנרגיה  "ל בפרויקט "י קק"והגיאוגרפית קודמו ע

התקנת פאנלים סולאריים במבני חינוך –" ירוקה
וציבור

לכתבה המלאה

רשויות בתוכנית לאנרגיה  141: עתיד ירוק
סולארית

הרשויות הגישו לקרן ההלוואות של מפעל הפיס בקשות  
מערכות ייצור אנרגיה סולארית על גגות  1,241להתקנת 

.מבני ציבור

גבעתיים היא הרשות הראשונה בארץ שעמדה בכל  
.הדרישות המחמירות של הפיס כתנאי לקבלת ההלוואה

לכתבה המלאה

כבר למעלה  
מעשור

ובמהלך  
העשור  
הקרוב

אלפי מערכות 
ייצור אנרגיה  

סולאריות 
ונקייה 

י  "מותקנות ע
רשויות 

על  , בישראל
גגות מבני 
חינוך וציבור

פרויקט הלאומיגבעתיים משתלבת ב

https://www.kkl.org.il/afforestation-and-environment/environmental-quality/kkl-ministry-of-environmental-protection-joint-program/green-energy/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5736915,00.html


הפאנל הסולארי עשוי גבישי סיליקון ומנצל את אור השמש כמקור ליצירת אנרגיה מתחדשת וירוקה

מהו פאנל סולארי וכיצד מייצר חשמל

אנרגיית השמש מומרת לאנרגיה
חשמלית ומועברת לממיר

מונה הייצור מחשב את כמות 
החשמל שנקלט מהפאנלים  

הסולאריים

החשמל המיוצר נמכר לרשת  
החשמל

1

2

3

4

הממיר הופך זרם ישר לזרם 
חילופין

ממיר
ממיר את החשמל שנוצר  

כתוצאה מהשמש והופך אותו 
לזרם חילופין

פאנל סולארי
קולט את אנרגיית השמש 

ומייצר חשמל בזרם ישר



אישור יציבות מבנה לפני 
ההתקנה

י מהנדס אזרחי  "ע
וקונסטרוקטור לכל גג

סקר גגות  
בחינת פוטנציאל אנרגטי וסביבתי 

בהתאם לגודל גג המבנה

אישור קונסטרוקטור לתכנון  

החברות המשתתפות

חברה להתקנת ותחזוקת  
הפאנלים הסולאריים

י'אנרגגרינקו 

תהליך הצבת פאנלים סולאריים על הגגות

תוכניות בחתימה יועץ קרינה

:  הצהרות מתכננים ויועצים
,  מתכנן חשמל, יועץ בטיחות

מתכנן  , יועץ קרינה
קונסטרוקציה והצהרת  

מהנדסת העיר

אישור חברת החשמל

תכנון ואישורים לפני התקנה

בדיקות קרינה טרם  
י בודק מוסמך  "ההתקנה ע

ביצוע הפרויקט
(  יעד)חברה לפיתוח גבעתיים ה



טיפול שוטף בעת פעילות

בדיקות קרינה אחידות  
התוצאות  ; אחת לשנה

מדווחות בשקיפות מלאה
בדיקות קרינה לאחר ההתקנה 

י בודק מוסמך   "ע

קבלת אישור המשרד להגנת 
הסביבה עבור כל אחד מהמבנים

תחזוקה שוטפת לכל  
הפאנלים לכל משך  

חיי הפעילות

תהליך הצבת פאנלים סולאריים על הגגות

שיתוף ציבור והסברה

מפגשי הסברה לוועדי ההורים

מפגש הסברה מורחב  
להורים ולצוות ההוראה

סנכרון ושיתוף מול מנהלות 
ומנהלי בתי הספר

מפגשי הסברה נוספים לבתי 
הספר

מידע מקיף הנגיש באתר העירייה

(לפני פעילות)בדיקות ואישורים לאחר התקנה 

אישור קונסטרוקטור לאחר התקנה



בטיחות הפאנלים הסולאריים

?מה לגבי קרינה

אין קרינה כלל: בפאנלים הסולאריים•

צפו בסרטון הסבר, טווח קרינה של עשרות סנטימטרים בודדים: בממיר•

:צעדי הבטיחות הננקטים

ללא קרבת בני אדם השוהים בו באופן ממושך או קבועבכל המערכות יותקנו הממירים על גג המבנה ובאזור •

מתקנות המשרד להגנת הסביבה, לפחות8הממירים יותקנו במרחק גדול מפי •

אחת לשנה תתבצע בדיקת קרינה חיצונית לבקרה. לאחר ההתקנהובדיקת קרינה תבוצע בדיקת קרינה טרם ההתקנה •

חות הקרינה בשקיפות מלאה באתר העירייה"ניתן יהיה לעיין בדו•



עמדת משרדי הממשלה ומומחים בתחום

,  התקבלה עמדה חד משמעית כי הפרויקט בטוח לשוהים בקרבתו, בעקבות פניית עיריית גבעתיים לרשויות ולגורמים המוסמכים
:תחת המגבלות הקבועות בתקנות המשרד להגנת הסביבה

התקנה והפעלה של מערכות סולאריות על גגות מוסדות חינוך בהתאם לדרישות המקצועיות  , בכל הקשור לבטיחות קרינה"•
".  אינה מסכנת את בריאות התלמידים והמורים במוסד החינוכי

[2021ינואר , הגנת הסביבה והאנרגיה, הבריאותלי משרד "מסמך מנכ]

אותה רמת קרינה  ...הפאנלים הסולאריים אינם מסוכנים והותקנו במספר רב של מוסדות חינוך ומבני מגורים"•
"שהייתה טרם התקנת הפאנלים נמדדה גם לאחר ההתקנה והפעלה בהספק מלא

[2021פברואר , המשרד להגנת הסביבה' תשובות-שאלות'מסמך ]

מטר  0.5במרחק של הממירים הינם מהדור החדש ויוכלו לקבל היתר גם ": הממירים בפרויקט של גבעתייםבנוגע לסוגי•
"יותר קרינה10יותר קרינה ומיקרוגל פועל מיצר עד פי 2מזגן פועל מייצר פי ... משהייה ממושכתבלבד 

[2021מרץ , הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה, גלברגסטיליאןד פרופסור "חו]





כל המידע המלא על  
חשמל ירוק לעיר ירוקה  

באתר העירייה

?מעוניינים לקרוא מידע נוסף על הפרויקט

רוצים לקרוא כתבות על התקנות פאנלים  
?סולאריים ברחבי ישראל בעשור האחרון

?מחפשים את התוכניות והאישורים

לחצו כאן

https://www.givatayim.muni.il/Services/Environment/Pages/hashmal-yarok.aspx


הרחבה על הפרויקט הלאומי



חשיבות סביבתית

ייצור אנרגיה מתחדשת באמצעות פאנלים  
סולאריים היא טכנולוגיה ותיקה ומבוקשת 
בארץ ובעולם לייצור חשמל נקי באמצעות  

.אנרגיית השמש

ואנרגיה  , ייצור אנרגיה מתחדשת בכלל
מהווים דרך מעשית לייצור  , סולארית בפרט

.ללא זיהום ושריפת דלקים מזהמים, חשמל

הטכנולוגיה מובילה לחיסכון רב בפליטת 
ושיפור ניכר באיכות  ( (CO2פחמן דו חמצני 

.  הסביבה

מדינת ישראל לא יכולה להמשיך להסתמך על  
דלקים מזהמים וכבר למעלה מעשור פועלת 

לקידום ייצור אנרגיה מתחדשת באמצעות  
מבני  , פאנלים סולאריים על גגות מבני ציבור

.מבנים ממשלתיים ובתים פרטיים, חינוך
.גבעתיים מגויסת למטרה הלאומית

עמד בשנת  , (ייצור חשמל)תמהיל הדלקים 
בלבד לאנרגיות מתחדשות  5%על 2019

.2020בשנת 10%והערכת הכפלה ל 
יעד משרד האנרגיה לייצור חשמל מאנרגיות  

.  2030עד 30%מתחדשות הוא 

פרויקט לאומי

פרויקט בעל חשיבות סביבתית ברמה הלאומית





פאנלים סולאריים
בבתים פרטיים

בתים פרטיים ובניינים משותפים רבים בישראל  
הצטרפו למהפכה הירוקה והתקינו פאנלים  

.  סולאריים על גגות המבנים



פאנלים סולאריים במוסדות חינוך בעולם



הרחבה על בטיחות הפאנלים



כיצד מגדיר המשרד את שהות הקבע

,  קיימים הבדלים בין מקום שהיית קבע בבית הספר לבין מקום שאינו שהיית קבע כמו מסדרון
.שירותים או מחסן

לגבי התקנת הממירים ביחס לשהות הקבעהנחיות 

ישמר מרחק בטיחות בהתאם  ; חדר מזכירות וחדר מורים, עמדת ממיר וכבלים לא יותקנו מעל כיתה
.לתקנות המשרד להגנת הסביבה ואף מעבר לכך

המרחק הנדרש משהות קבע

:מרחקי בטיחות של עמדת הממיר והכבלים

(.אשר יותקנו בפרויקט)מטר מאזור שהייה ממושכת עבור הממירים מהדור החדש 0.5

.מטרים עבור הממירים מהדור הישן וחצי מטר עבור הכבלים אשר יותקנו בשרוול ייעודי4

מרחקי בטיחות לפי המשרד להגנת הסביבה

חזרה לבטיחות הפאנלים הסולאריים



דוגמאות למסקנות בדיקות קרינה בבתי ספרים  
בארץ לאחר התקנה

כפר סבא, 30אלי הורוביץ ' ס רמז רח"ביה
(17.02.2019)קולייב'צשם מבצע המדידה דן 

אור יהודה, 5שיזף ' ס שיזף רח"ביה
(30.12.2020)שם מבצע המדידה בן עזרא יאיר 

חזרה לבטיחות הפאנלים הסולאריים



הרחבה על חוות הדעת בנוגע  
לבטיחות



העמדה העדכנית
של משרדי הממשלה

ל  "מנכ, חזי לוי' פרופ, ל משרד הבריאות"מנכ
ל  "ומנכדוד יהלומי, המשרד להגנת הסביבה

פרסמו  –אודי אדירי , משרד האנרגיה והמים
עמדה אחידה ומשותפת התומכת בהתקנת  
.פאנלים סולאריים על גגות מוסדות החינוך

,  בכל הקשור לבטיחות קרינה: "28.1.2021
התקנה והפעלה של מערכות סולאריות על  

גגות מוסדות חינוך בהתאם לדרישות  
המקצועיות אינה מסכנת את בריאות  

".התלמידים והמורים במוסד החינוכי

חזרה לסיכום לעמדת משרדי הממשלה ומומחים בתחום



חוות דעת אגף רעש וקרינה  
במשרד להגנת הסביבה

,  ראש אגף מניעת רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה
בהתייחסות לגבי הממירים  , גלברגסטליאן' פרופ

:בפרויקט הפאנלים הסולאריים בגבעתיים

יעילות המרת זרם חילופין98%מעל 

ללא שנאים

יותר קרינה2מזגן פועל מייצר פי 
יותר קרינה10מיקרוגל פועל מייצר עד פי 

הממירים הינם ממירים מהדור החדש ויוכלו לקבל היתר גם  
.במרחק של חצי מטר בלבד משהייה ממושכת

8עיריית גבעתיים תשמור על מרחק של לפחות פי , למרות זאת
.מאישור זה

חזרה לסיכום לעמדת משרדי הממשלה ומומחים בתחום



המשרד להגנת הסביבה
שאלות ותשובות

מסמך שאלות ותשובות  ' 21המשרד להגנת הסביבה פרסם בפברואר 
.כלליות בנושא פאנלים סולאריים על גג מוסד חינוך

:עיקרי המסמך של המשרד להגנת הסביבה

מניעת זיהום אוויר

היבט חינוכי חשוב עבור התלמידים ומעורבות חינוכית בנושאי  
עיצוב וטכנולוגיה, מדע, גאוגרפיה

ומכשירי חשמל נוספים הנמצאים  וולטאיתמרכיבי המערכת הפוטו 
,  מיקרוגל: מייצרים סביבם שדה מגנטי, בכל מבנה ציבורי או ביתי

.שואב אבק ועוד, מייבש שיער, מזגן, לוח חשמל, טלוויזיה, מקרר

הפאנלים הסולאריים אינם מסוכנים והותקנו במספר רב של מוסדות  
חינוך ומבני מגורים

אותה רמת קרינה שהייתה טרם התקנת הפאנלים נמדדה גם לאחר  
ההתקנה והפעלה בהספק מלא

בממירים  , מטרים משהייה רציפה4למרות דרישת היתר למרחק של 
המרחק הנדרש  , בהם נעשה שימוש במסגרת הפרויקט, מהדור החדש

.הוא חצי מטר בלבד
.מטרים יישמר4המרחק הישן של , למרות זאת

חזרה לסיכום לעמדת משרדי הממשלה ומומחים בתחום



דרור קרן והורים למען אקלים  
מסבירים יחד עם מהנדס תאימות  

על , משה נצר, אלקטרומגנטית
פאנלים סולאריים בבתי הספר  

.בישראל

כניסה לסרטון

חזרה לבטיחות הפאנלים הסולאריים

https://www.youtube.com/watch?v=4fi0rpqgH0I


הרחבה על תהליך אישור ההתקנה



תוכניות

מפורטת  תוכניתלכל גג קיימת 
הכוללת חתימת בודק קרינה  

על גבי התכנון

כל התוכניות והמידע המלא  
מידע :חשופים באתר העירייה

חשמל ירוק לעיר "-על סביבה 
"ירוקה

חזרה לתהליך הצבת פאנלים סולאריים על הגגות



בטיחות ויציבות

יציבים  , גגות בתי הספר הינם גגות בטון
במסגרת הפרויקט לא נתקין –ובטוחים 

.פאנלים סולאריים על גגות קלים

אישור קונסטרוקטור לכל גג

אישור קונסטרוקטור לכל תכנון

אישור קונסטרוקטור בסיום ההתקנה

חזרה לתהליך הצבת פאנלים סולאריים על הגגות



אישור חברת החשמל

כל המבנים בפרויקט קיבלו את  
אישור חברת החשמל להתקנה

חזרה לתהליך הצבת פאנלים סולאריים על הגגות



הצהרות מתכננים ויועצים

,  חשמל, הפרויקט מלווה ביועצי בטיחות
קונסטרוקציה וקרינה

יועצים אלו בדקו את התוכניות וחתמו על  
מסמך הצהרות

חזרה לתהליך הצבת פאנלים סולאריים על הגגות


