
 
 

 

עיריית גבעתיים מתקדמת לשימוש באנרגיה 

 מתחדשת וירוקה

 התקנת פאנלים סולאריים על גגות מוסדות חינוך בגבעתיים

 

 ומתן מתחדשת אנרגיה של בטכנולוגיות וגובר הולך ושימוש גלובלית התחממות של בעולם

 למהפכה מצטרפת גבעתיים, יותר וטוב ירוק לעולם בפנינו העומדים לאתגרים מענה

 סביבתית חשיבות בעל הוא זה מהלך. החינוך מבני גגות על סולאריים תאים ומתקינה

 שימוש של ערכית ואמירה כספי חיסכון של משמעות בעל גם אולם הראשונה מהמעלה

 . מזהמת ולא מתחדשת באנרגיה

 באור שימוש ידי על מתחדשת אנרגיה מפיקים וולטאים-פוטו תאים/  סולארים פאנלים

 פאנלים) וולטאים-פוטו קולטים כולל אלה מתקנים. חשמלית אנרגיה להפקת השמש

 ממיר באמצעות אשר מקסימאלית שמש קרינת בעל שטח פני על המותקנים( סולאריים

 חשמל מפיקים

 ?שמש בתא השימוש יתרונות מהם

 .בעירה תהליך מתבצע שלא מכיוון, אוויר זיהום אין. סביבתי זיהום יצירת ללא אנרגיה •

 .מקור אנרגיה ללא קרינה   •

 .אמין אנרגיה מקור •

 לבנות ניתן. שמש מתאי אנרגיה להפקת מודולריות יחידות לבנות ניתן. שימוש גמישות •

 .מקום בכל, גודל בכל, שמש תאי של מערכים בקלות

 .רעש יוצר שאינו אנרגיה מקור •

 .להפעלתו כלשהו מסוג, דלק דורש אינו •

 שנה. 25 -כ שמש תאי מערך של מוערך חיים אורך •

 שמבוצע כפי, נוספות אנרגיה בהמרות הצורך ללא, חשמלית אנרגיה של ישירה אספקה •

 .קיטור על הפועלת כוח בתחנת

 

 

 



 
 

שאלות ותשובות בנושא התקנת פאנלים סולאריים 

 החינוךבמוסדות 

 מה היתרונות בייצור חשמל עצמאי?

  התקנת פאנלים סולאריים מאפשרת להשיג מספר רב של יתרונות עבור כל גוף

 מוסדי או פרטי: 

, ייצור חשמל נקי ושיפור ניכר באיכות CO2חיסכון רב בפליטת  -שיפור סביבתי 

 הסביבה.

 אין תלות בשום גורם חיצוני מלבד השמש.  – עצמאות אנרגטית 

  ייצור חשמל עצמאי מעניק לבעל המבנה ביטחון אנרגטי לשעות  -ביטחון אנרגטי

 חירום.

 הסולאריים יכול לאפשר מוסד חינוכי עליו מותקנים הפאנלים  - יתרונות חינוכיים

כנית העשרה על המערכות, לאפשר לתלמידים להבין את הטכנולוגיה לתלמידים ת

 ואולי אף להיות חלק מהתעשייה בעתיד.

 ככל שיותר גופים ציבוריים ובתים פרטיים יעברו לייצור  -וח התחום הסולארי פית

 חשמל עצמאי, כך תחום האנרגיה הסולארית ימשיך להשתפר ולהתייעל.

 ייצור חשמל עצמאי מאפשר לבעל המבנה לייצר ולמכור חשמל ולהכניס  - הכנסות

 הכנסות רבות לאורך חיי המערכת.

 שמל ירוק יוביל בטווח הארוך להוזלת עלויות ייצור ח - הוזלת חשמל עתידית

 החשמל.

 7זמן להחזר ההשקעה על הפאנלים הסולאריים נע בין  - החזר השקעה בזמן סביר 

 שנים ותלוי בהוצאות הנלוות לכל פרויקט. 10 -ל

 ?סולארית אנרגיה לייצור( וולטאיות-פוטו) סולאריות ממערכות קרינה סכנת יש האם

 כל דומה בהספק חשמל מוצרי לבין בינה ואין מסוכנת אינה, בטוחה הסולארית המערכת

, הבטיחות בהיבטי המכרז דרישות לכל מחויב במכרז הזוכה הקבלן (.מזגן – לדוגמה) הבדל

 ותכנון בחינה עבר גג כל על הסולאריים הפאנלים של עמדת הממיר מיקום. הקרינה לרבות

וכן גם  הפרויקט של היועץ מטעם החשמל סומהנד הפרויקט של הסולארי היועץ של ראשוני

 .בשלבי התכנון הסופיים

 בחינהעברו  הפאנלים של הממיר מיקום ליועץ הסולארי ומהנדס החשמל החיצוניים, בנוסף

עמדת  מיקום – הזוכה קבלן התקנת הפאנלים מטעם המקצועי הגורם ידי-על מעמיק ותכנון

 .קבע כדרך מבוגרים או ילדים משהיית רבים מטרים רחוק להיות עתיד הממיר

 עם המכרז לתנאי הקבלן מחויב, "י'אנרג גרינקו"חברת  הוא הפאנלים התקנת את המבצעהקבלן 

 :הקרינה לנושא אחראיות

 .העבודות ביצוע תחילת לפני מהאתרים אחד בכל מוסמך בודק י"ע קרינה בדיקת ביצוע  .1

 .הקבלן של וההקמה החשמל לתוכניות קרינה יועץ אישור קבלת .2

 ההתקנה סיום לאחר מהאתרים אחד בכל מסמך בודק י"ע קרינה בדיקת ביצוע, מכן לאחר .3

 .מהמתקנים אחד כל עבור הסביבה לאיכות מהמשרד אישור קבלת .4
 



 
 

 
 ?חריגהמייצרים קרינה  םהאם ממירי הפאנלים הסולאריי

 
נפוצים הקיימים בכל לא, במרחק של חצי מטר הממירים בטוחים יותר ממכשירי חשמל 

 משרד או בית פרטי.
ראש אגף מניעת רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה, פרופ' סטליאן בהתייחסותו של 

של עיריית  חשמל ירוק לעיר ירוקה, בנושא ממירי הפאנלים הסולאריים בפרויקט גלברג
 ."10 פי דע ומיקרוגל קרינה יותר 2 פי מייצר פועל מזגן השוואה לצורךגבעתיים, נרשם: "

 
 האם זה מסוכן?

 
 הפאנלים הסולאריים אינם מסוכנים.

במסמך השאלות והתשובות להתקנת פאנלים סולאריים על גגות מוסדות חינוך, רושם פרופ' 
"הפאנלים הסולאריים אינם מסוכנים והותקנו במספר רב של מוסדות חינוך סטליאן גלברג: 

התקנת הפאנלים נמדדה גם לאחר  ומבני מגורים... אותה רמת קרינה שהייתה טרם
 ".ההתקנה והפעלה בהספק מלא

  

 ? תלוי בלתי עצמאי גורם י"ע קרינה בדיקת תבוצע האם

במסגרת הפרויקט תתבצע בדיקת קרינה טרם ההתקנה של הפאנלים הסולאריים ובדיקה 

 נוספת לאחר ההתקנה. 

 הסביבה.הפאנלים הסולאריים לא יופעלו ללא אישור סופי של המשרד להגנת 

 

 להוציא ועתידים עצמאיים הינם הקבלן המבצע את התקנת הפאנלים מטעם הקרינה בודקי

  .קרינה מפורט ח"דו

 ההורים והנהגות ההורים וועדי עם מלא פעולה בשיתוף עובד והצעירים הנוער החינוך מינהל

 (.ועירונית מוסדית ברמה) ההורים קהילת את ל"מנכ חוזרי מבחינת שמייצגים

 ההורים יכולים להזמין בודק קרינה מטעמם?האם 

 בודק קרינה מטעמם. להזמיןההורים יוכלו כן, 

נהל החינוך הנוער והצעירים עובד בשיתוף פעולה מלא עם וועדי ההורים והנהגות ההורים ימ

 .שמייצגים מבחינת חוזרי מנכ"ל את קהילת ההורים )ברמה מוסדית ועירונית(

 מההורים75%  להחתים יש ,החינוך למנהל העירוני ההורים ועד בין שנקבע לנוהל בהתאם

 .חשבונם על ההורים מטעם פרטי בודק להזמין יהיה ניתן ואז לפחות

 

 כיצד מגדיר המשרד להגנת הסביבה את שהות הקבע?

 

המשרד להגנת הסביבה הבהיר את ההבדלים בין מקום שהיית קבע בבית הספר לבין מקום 

 מסדרון/שירותים/מחסן.שאינו שהיית קבע: 

עמדת ממיר וכבלים לא יותקנו מעל כיתה/חדר מזכירות/חדר מורים, ישמר מרחק בטיחות 

 בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה ואף מעבר לתקנות אלו.

 

 

 

 

 



 
 

 

 המרחקים משהות קבע? מה הם

 

ש , י2020בהתאם להיתר פאנלים סולאריים של המשרד להגנת הסביבה, המעודכן לנובמבר 

 לשמור על מרחקי בטיחות של עמדת הממיר והכבלים.

 

בפרויקט הפאנלים הסולאריים בגבעתיים מותקנים ממירים מהדור החדש, בהתאם לאישור 

 4במקום ו מאזור שהייה רציפה המשרד להגנת הסביבה מרחק הבטיחות הינו כחצי מטר

 לממירים מהדור הישן.מטרים 

  

סולאריים עמדת היקט הפאנלים פרובמסגרת , השימוש בממירים מהדור החדשלמרות 

מטרים משהות  2מטרים משהות קבע, הכבלים יעברו בשרוול מעל  4הממיר תמוקם מעל 

 קבע.

 ארונות המנייה ימוקמו בסמוך לארונות החשמל והמונים הקיימים.

הפאנלים הסולאריים ממוקמים על הגג בצורה המאפשרת מעבר, תחזוקה ושטיפה בהתאם 

 לצורך.

עיריית גבעתיים שמה  –עליו  מחמירים אף זה החוק ובנושא פי-על פועלים אנו פרויקט ככל

 .את בריאות הילדים וצוות ההוראה בראש סדר העדיפויות

 

הקבלן המבצע את וקונסטרוקציה מטעם  , חשמלהפרויקט מלווה ביועצי ביטחון, קרינה

 ומבוצע בבתי הספר בישראל כבר למעלה מעשור. התקנת הפאנלים

יפעלו רק לאחר האישור  הפאנלים הסולארייםומדות בכל התקנים הנדרשים, התוכניות ע

 ובראשם המשרד להגנת הסביבה. םהסופי של כל הגורמים הרלוונטיי

 

 מיקומים ומרחקים

 שם ביה"ס מס"ד
מיקום ממירים: 

 מסדרון/מחסן/שירותים

מרחק ממיר 
 -משהות קבע

נדרש לממירים 
מהדור החדש 

 מטר 0.5מעל 

מרחק כבלי מתח 
החילופי משהות 

נדרש עפ"י -קבע
 0.5תקנה מעל 

 מטר

1 

 קלעי מבנה דרומי
חלק מזרחי של הגג מעל חדר 

 מטר 2מעל  מטר 5מעל  מדרגות

 מטר 2מעל  מטר 4מעל  בגג מעל חדר מדרגות קלעי מבנה ספרייה

 מטר 2מעל  מטר 4מעל  על הגג בקיר חיצוני בסמוך למסדרון קלעי מבנה קטן

 מטר 2מעל  מטר 5מעל  בגג מעל חדר מדרגות כצנלסון 2

 מטר 2מעל  מטר 5מעל  בגג מעל חדר מדרגות גורדון 3

 בורוכוב 4
מעל חדרי  -בשלושת המבנים

 מטר 2מעל  מטר 5מעל  המדרגות

5 

אורט טכניקום מבנה 
 מטר 2מעל  מטר 5מעל  בגג המונמך מעל חדר המדרגות דרום

אורט טכניקום מבנה 
 מזרח

בסמוך לפתח היציאה מעל על הגג 
 מטר 2מעל  מטר 5מעל  מחסן וחדר המדרגות

אורט טכניקום מבנה 
 צפוני

בגג פינה דרום מזרחית מחסן וחדר 
 מטר 2מעל  מטר 5מעל  המדרגות

 מטר 2מעל  מטר 10מעל  קיר חיצוני מעל חדר מדרגות -בגג תלמה ילין 6

 שמעון בן צבי 7
ביציאה לגג מהפיר מעל מחסן 

 מטר 2מעל  מטר 5מעל  ושירותים



 
 

 מטר 2מעל  מטר 4מעל  מעל חדר מדרגות  יגאל אלון 8

 מטר 2מעל  מטר 5מעל  בגג מעל מחסן ושירותים ברנר 9

 שמעוני 10
מעל מחסן בצמוד לחדר  -בגג

 מטר 2מעל  מטר 4מעל  מדרגות

 אמונים 11
-הת הגגמזרחית מעל הגבפינה -בגג

 מטר 2מעל  מטר 6מעל  מעל בית הכנסת

    

הערה: בכל 
האתרים הכבילה 

עוברת בגג ויורדת 
או בצמוד לקווים 
קיימים או בתוואי 
חיצוני ישירות אל 

 חדרי החשמל

 

ציבור בערים נוספות  מוסדותהאם קיימות מערכות סולאריות על מבני מוסדות חינוך או 

 בישראל?

 

בישראל, בעשור האחרון עשרות פרויקט הפאנלים הסולאריים אינו חדש בעולם ואף לא חדש 

רשויות ומועצות ביצעו ומבצעות התקנות פאנלים סולאריים על גגות מבני חינוך: תל אביב, 

נתניה, ירושלים, כפר סבא, חולון, בית שמש, אשדוד, מודיעין, ראשון לציון, רחובות, הוד 

 השרון, לוד, אופקים, אור יהודה, מעלה אדומים ועוד.

בתי ספר ברשויות שונות: בראשון לציון והוד השרון הותקנו עוד בשנת דוגמאות להתקנות ב

על בתי  2012פאנלים סולאריים על מוסדות ציבור ובתי ספר, בתל אביב התקינו בשנת  2011

פאנלים  מבני ציבור,  בירושלים הותקנו 14ספר כמו גם במודיעין שם התקינו באותה שנה על 

עשרות אשכולות גנים  התקינו בגגותחינוך, בכפר סבא בתי ספר ומוסדות  70על  סולאריים

התקינה  2019מוסדות חינוך ובשנת  14ומוסדות חינוך, באשדוד התקינו פאנלים סולאריים ב 

 מוסדות חינוך. 16 -נתניה ב

 

  קרינה? נגד להתקין מיגון צריך האם

 היבטי כל עבור החוק והוראות התקנים בכל לעמוד עתידה המתקינה את הפאנליםהחברה 

 היבטים ואין מכוון קרינה למיגון נזדקק לא הפרויקט במסגרת .קרינה נושא לרבות, הפרויקט

 שנים כבר מוכר פרויקט הינו הספר בתי גגות על סולאריים פאנלים התקנת פרויקט, חריגים

 .הארץ בכל רבות

 ?ספר בית לכל קרינה דוח קיים האם

 הפרויקט במסגרת .החינוך מוסדות בכל שנה מדי מבוצעות עירייה במבני קרינה בדיקות

 מהפרויקט כחלק .התקנתם ואחרי הפאנלים התקנת לפני קרינה בדיקות נבצע, הספר בבתי

 .סולאריים פאנלים הכנסת לאור יסודית בדיקה תתבצע

 ?הספר מבתי אחד כל של הקרינה בדוח לעיין ניתן האם

 העירוני באתר יוצגו הקרינה חות"דו, הקרינה בשקיפות מלאה חות"בדו לעניין יהיה ניתן

 .בעבר שבוצעו קודמים קרינה חות"לדו ובדומה

 

 

 



 
 

 ? במבנה שהילדים בזמן יתבצעו העבודות האם

 ובטיחותי ביטחוני, מקצועי ובליווי החינוך משרד ל"מנכ חוזר הוראות תחת תתבצע העבודה

 .הרלוונטיים העירייה גורמי של

 ?לסלולרי קשורים הפאנלים האם

 מאנרגית חשמל ליצר ותפקידם הסלולר לתחום קשורים אינם הסולאריים הפאנלים, לא

 .השמש

 ?המערכת של מקרינה כתוצאה בריאותי חשש קיים האם

 חוקיםכל המערכות עומדות בכל ה .עליונה בחשיבות הם ההוראה וצוות התלמידים בריאות

 .והתקנות

 הסיכון את מגבירים הפאנלים האםהאם הפאנלים גורמים לעומס מסוכן על המבנה? 

 ?אדמה רעידת של במקרה לילדים

ההוראה ואינם גורמים לעומס מסוכן על  לצוות או לילדים סיכון מגבירים אינם הפאנלים

 המבנה.

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

 סולאריים על גגות קלים.

 של הקונסטרוקטיבי והמערך המבנה יציבות על משפיעים אינם בנייתה ואופן המערכת משקל

  .אדמה רעידות במסגרת השפעה אין ולכן הקיים המבנה

 בתום, הפאנלים התקנת לביצוע הגגות את שאישר קונסטרוקטור בדיקות בוצעה למבנים

 של התקנתם את הקבלן המבצע את התקנת הפאנלים, יאשר מטעם קונסטרוקטור ההתקנה

 .הקונסטרוקטיביים מהיבטים הפאנלים

 

 ?מהנדס אישור יתקבל לא בהם במבנים עבודות יתבצעו לא האם

 .סולאריים פאנלים הצבת לצורך מהנדס ידי-על נבדקו שלא במבנים עבודות יבוצעו לא

 ?העבודות התחלת טרם למבנים נוספים חיזוקים יבוצעו האם

הפרויקט מכיוון שעל פי חוות דעת המהנדס אין צורך  במסגרת למבנים חיזוקים מתוכננים לא

 בכך.

 על גגות בתי הספר?להציב פאנלים סולאריים מדוע 

הערך הסביבתי והאנרגטי של האנרגיה הירוקה גדל עם גודל הגג, שילוב ההיבטים החינוכיים 

ם של יצירת אנרגיה ירוקה מקרני השמש מוביל את הרשויות בישראל להתקין פאנלים סולאריי

 במבני החינוך.

 

מה ההכנסות לעירייה? מה התכנית לניצול הכספים הללו? האם יוקדשו לטובת מערכת 

 החינוך בעיר?

 

ההכנסות מפרויקט הפאנלים הסולאריים יחולקו בין בתי הספר בעיר ולפרויקטים בתחום 

 החינוך.

 נוספות מהפאנלים הסולאריים ישמשו לרווחת תושבי העיר. פנויות הכנסות



 
 

 ? הפאנלים התקנת משך מה

 האתר בגודל תלוי, אחד אתר עבור עבודה ימי 15-25 -כ עורכת הפאנלים התקנת

 עבודות את כולל ואינו בלבד הפאנלים לעבודת מייחס ההתקנה משך. שלו ובמורכבותו

 המוסד לבטיחות לדאוג שתפקידו ח"מוס ט"קבב כל העבודות מלוות. המקדימות האיטום

 .העבודות ביצוע ובעת בשוטף החינוכי

 ?הספר בית בחופשות יבוצעו העבודות האם

 שיתאפשר ככל, ההוראה ולצוות לתלמידים הפרעה מינימום עם העבודות את לבצע המטרה

 .חופשים במסגרת ההוראה וצוות תלמידים שהות ללא העבודות את נבצע

 ? וותיקים ציבור מבני על פאנלים בהתקנת ניסיון לחברה הבונה יש  האם

 פאנלים מערכות הקימה הקבלן המבצע את התקנת הפאנלים, ,"י'אנרג גרינקו" חברת

 הספר בית, ירושלים תיאטרון: לדוגמה .שנים עשרותשחלקם בני  מבנים גגות על סולאריים

  .נוספים ציבור ומוסדות מגידו

 ?ההורים ועד מטעם פיקוח יהיה האם

 לתהליך שותף להיות יכול ואף הפרויקט היבטי לכל מלא שותף המוסדי ההורים וועד

 פאנלים התקנת לצורך הוועד ביוזמת לעירייה פניות התבצעו הספר מבתי בחלק . ההתקנה

 .ירוקה אנרגיה כמקדמי מתפקידם כחלק, סולאריים

 

 ההטבה שכל או?  שלהם החשמל בחשבונות כלשהי הנחה יקבלו גבעתיים תושבי האם

 ?גבעתיים לעיריית רק היא

 סכום יקבל ספר בית כל, הפרויקט במסגרת .החשמל חברת ידי-על נקבעים החשמל חשבונות

 ישמשו הסולאריים מהפאנלים נוספות הכנסות .התלמידים רווחת לטובת תקופה מדי אחיד

 . העיר תושבי לרווחת

 ?לנו עולה זה כמה - תושבים/כהורים

  .להשקיע ידרשו לא החינוך מוסדות או שההורים כך העירייה ובחסות בניהול מוקם המיזם

 ?קטהפרוי לצורך תושבים/מההורים נדרש מה

 לידיעת להביא מטרתה והשקיפות השיתוף, דבר לעשות נדרשים אינם התושבים/  ההורים

 עשויה הפרויקט הצלחת. וירוקה טכנולוגית, חדשנית עיר היא שגבעתיים כך על התושבים

 .התושבים בתי גגות על בעיר נוספים סולאריים פאנלים יזמימ לעודד

 ?הלימודים ללוז ארוכה מהפרעה נמנעים אנחנו ואיך הספר בבתי הבנייה ז"לו מה

, צבי בן שמעון, בורוכוב, אמונים, אורט, כצנלסון, אלון הספר בתי גגות על יותקנו המערכות

 לשגרת וההפרעות הגגות על יתבצעו העבודות .ילין ותלמה שמעוני, קלעי, גורדון, ברנר

 .בקרוב יפורסמו הביצוע ותאריכי התקנה ז"לו .מינימליות יהיו הלימודים

 

 



 
 

 ?ספר בבתי התקנה לפני אחרים עירייה במוסדות סולאריים פאנלים הותקנו האם

 פוטנציאל בעלי הינם בעיר הספר בתי, ביצעה שהעירייה המקדימות הבדיקות במסגרת

 להתחיל גאה גבעתיים עיריית, אחרות רבות לרשויות בדומה .ביותר גדול וסביבתי אנרגטי

 חינוכי אשר נושא בחובו מסר, הסולאריים הפאנלים בתחום וראשון גדול כפרויקט הספר מבתי

, נוספים במקומות בעיר הפוטנציאל את לבחון העירייה בכוונת .רב משקל בעל והסביבתי

 עירייה במבני לרבות

 

 ספר גורדוןהשאלות הנוגעות לבית 

 ? גורדון ספר לבית עתידיות הרחבה כניותת עם ההתקנה מתיישבת כיצד

 האגפים הגדלת ידי-על ולא חדש אגף הקמת ידי-על מתוכננת גורדון בית ספר הרחבת

 .הקיימים

 השמש את להסתיר שעלולים גורדון ספר בית של הפיקוס בעצי לפגוע כוונה יש האם

 ?לפאנלים

 שוטפות מעבודות כחלק נקודתיים גיזומים ייתכנו, עצים לכרות כוונה אין הפרויקט במסגרת

 .החוק פי-על כמחויב, העירוני היערות פקיד לאישור ובכפוף החינוך במוסדות

 

 כצנלסון הספר בית -הורים שאלות 

 

 ?הצפוייםמה המתח והזרם 

 

 

 



 
 

 תכניות תכנון חשמל ותכנית מיקום ציוד )ממירים, לוחות, ארון מנייה וכו'(.

 לאורך כל תוואי אספקת החשמל רינהבדיקת ק

 

ניתן לצפות באתר בתוכניות מפורטות של פריסת הפאנלים וכן לקבל את התוכניות מוועדי 

 ההורים ומנהלי ומנהלות בתי הספר.

בכל , פי תקנות חוק החשמל והקרינה-מקומי הממרים על גגות בתי הספר נבחרו בקפידה על

מטרים משהות קבע, הכבלים  4תמוקם מעל גג בפרויקט הפאנלים סולאריים עמדת הממיר 

 מטרים משהות קבע. 2יעברו בשרוול מעל 

 ארונות המנייה ימוקמו בסמוך לארונות החשמל והמונים הקיימים.

במסגרת הפרויקט תתבצע בדיקת קרינה לפני ביצוע העבודות ובדיקה לאחר העבודות, 

 וסמך ועצמאי.ידי בודק קרינה מ-עלולתקנות  הבדיקות יבוצעו בהתאם לחוק

 

מה פרוטוקול המדידה התכופה בבתי הספר? מתי מתבצעות בדיקות? מי מבצע? האם 
 העירייה מפרסמת את כל הדוחות באתר העירייה?

 
וכן לאחר הפעלת  עמדת הממירבמסגרת הפרויקט תתבצע בדיקת קרינה לפני הפעלת 

 עמדת הממיר.
 מוסמך.ידי בודק קרינה -כל הבדיקות מבוצעות ויבוצעו על

בנוסף, מינהל החינוך מבצע בדיקות קרינה שנתיות בבתי הספר וניתן לצפות בהן באתר 
 העירייה. 

 
 בדיקת קרינה לקראת חודש מאי/יוני

 
 .מינהל החינוך פועל בהתאם להנחיות משרד החינוך ,בכל הקשור לנושאי קרינה

בציוד, אי לכך נקיים סקר לפי חוזר מנכ"ל עלינו לקיים סקר קרינה עם כל שינוי במבנה או 
 מקיף שיופץ באתר העירוני.

 
 על אישור קונסטרוקטור לאחר התקנהיש לשים דגש 

 

אישור קונסטרוקציה על כל  מאשר לאחר ההתקנה, הקבלן המבצע את התקנת הפאנלים

 הפאנלים.

 

יש מספר הורים בכיתה שלנו שמביעים התנגדות לתוכנית ולא מוכנים לקחת סיכון על 

 ה"ידים "בשביל למלא את קופת העיריגב היל

 

 החשיבות העליונה היא בריאות התלמידים וצוות ההוראה.

היתרונות החשובים ביותר בפרויקט הפאנלים הסולאריים בייצור חשמל מהשמש כוללים 

שיפור סביבתי, עצמאות אנרגטית, ביטחון אנרגטי, יתרונות חינוכיים רבים ופיתוח התחום 

 לערים רבות בישראל ובעולם. הסולארי בעיר בדומה

 בתי הספר ורווחת התושבים.מנו את העלויות, רווחת התלמידים בההכנסות מהפרויקט ימ

 

 כל דומה בהספק חשמל מוצרי לבין בינה ואין מסוכנת אינה, בטוחה הסולארית המערכת

, הבטיחות בהיבטי המכרז דרישות לכל מחויב במכרז הזוכה הקבלן (.מזגן – לדוגמה) הבדל

 ותכנון בחינה עבר גג כל על הסולאריים הפאנלים של עמדת הממיר מיקום. הקרינה לרבות

וכן גם  הפרויקט של היועץ מטעם החשמל ומהנדס הפרויקט של הסולארי היועץ של ראשוני



 
 

 .בשלבי התכנון הסופיים

 בחינהעברו  הפאנלים של הממיר מיקום ליועץ הסולארי ומהנדס החשמל החיצוניים, בנוסף

עמדת  מיקום – הזוכה קבלן התקנת הפאנלים מטעם המקצועי הגורם ידי-על מעמיק ותכנון

 .קבע כדרך מבוגרים או ילדים משהיית רבים מטרים רחוק להיות עתיד הממיר

 :הקרינה לנושא הקבלן של האחראיות הוא  הקבלן של המכרז מתנאי נפרד בלתי חלק

 .העבודות ביצוע תחילת לפני מהאתרים אחד בכל מוסמך בודק י"ע קרינה בדיקת ביצוע  .1

 .הקבלן של וההקמה החשמל לתוכניות קרינה יועץ אישור קבלת .2

 ההתקנה סיום לאחר מהאתרים אחד בכל מסמך בודק י"ע קרינה בדיקת ביצוע, מכן לאחר .3

 .מהמתקנים אחד כל עבור הסביבה לאיכות מהמשרד אישור קבלת .4

  מהתכנית לבית הספר שלנו?מה ההכנסות הצפויות 

 

 .ההכנסות השנתיות הצפויות מבית הספר כצנלסון מוערכות בעשרות אלפי שקלים

בעקבות עבודות האיטום, הבידוד יושבח וחלק מההכנסות יכנסו לחשבון בית הספר. בנוסף 

 וכך יופחת הצורך בשימוש במזגנים. 

 

 

ח נזקים של חשיפה לקרינה לעניין הזמנת בודק ע"י ההורים: בודק לא יכול להוכי

מתמשכת על פני שנים )עוד לא בוצעו מחקרים כאלה כי הטכנולוגיה הזאת לא קיימת 

מספיק שנים(, יש גם חשיפות שקשורות לממירים החשמליים )התלקחות( ולכבלים 

שטחים  תהמובילים אותם, פאנלים שעלולים להתנתק ולעוף ולפגוע בילדים, וגזיל

  מביה״ס שגם ככה צפופים.

 

הקבלן המבצע את וקונסטרוקציה מטעם  , חשמלהפרויקט מלווה ביועצי ביטחון, קרינה

 ומבוצע בבתי הספר בישראל כבר למעלה מעשור. התקנת הפאנלים

 בתי הספר ושטחי בתי הספר לא יפגעו. אנלים ממוקמים על גגות הפ

ספר ומבני ציבור אינו חדש ובוצע במאות בתי ספר  פרויקט הפאנלים הסולאריים על גגות בתי

 .בארץ

בנושא התקנת פאנלים סולאריים על גגות מבנים פרטיים וציבורים, לא נמצאה הוכחת נזק 

ולכן רשויות רבות בארץ מתקינות פאנלים על מבנים רבים ועתידות להגדיל את התקנת 

השימוש באנרגיה מתחדשת הפאנלים על המבנים, בהתאם ליעדי משרד האנרגיה להגדלת 

 וירוקה בישראל.

 

ות? האם ההחלטה כבר הקבלה? האם יש מקום לשנ האם אלו הסכמים שנחתמו כבר?

 מה היכולת של ההורים להשפיע?

 

 ההחלטה התקבלה בשיתוף פעולה ושקיפות מלאה מול וועדי ההורים.

 יעד. –החברה המנהלת את הפרויקט היא החברה הכלכלית של גבעתיים 

 היא החברה שנבחרה במכרז לביצוע ההתקנה של הפאנלים. "גרינקו אנרג'י"חברת 

 חברת "העוגנפלסט" תבצע את האיטומים על גגות בתי הספר.

 



 
 

  האם נדרש אישור של ההורים? של מנהלי בתי הספר?

 

למרות שלא נדרש אישור שכזה, פרויקט האנרגיה הירוקה על גגות בתי הספר מבוצע 

 י בתי הספר.ות ומנהלמלא עם ועדי ההורים ומנהלבשיתוף פעולה 

 

הצבת ״גגות״ לחניונים בעיר ושטחים דומים, שגם ייתנו את השטחים הנחוצים  הצעה:

 לתאים הסולריים וגם יעשו צל למכוניות על הדרך.

 

במסגרת הבדיקות המקדימות שהעירייה ביצעה, בתי הספר בעיר הינם בעלי פוטנציאל 

 ל ביותר.אנרגטי וסביבתי גדו

בדומה לרשויות רבות אחרות, עיריית גבעתיים גאה להתחיל מבתי הספר כפרויקט גדול 

סביבתי בעל משקל רב בקבלת ההמסר החינוכי והפאנלים הסולאריים, וראשון בתחום 

 ההחלטה.

 .עיריית גבעתיים בוחנת בימים אלו מבנים ציבוריים נוספים להתקנת פאנלים סולאריים

 

 

 


