
 ותשובות נפוצות שאלות

 
 הקרינה לבדיקות מבוצעות פעולות אילו

 ?הקבע שהות את הסביבה להגנת המשרד מגדיר כיצד

 ?קבע משהות המרחקים הם מה

 ?ירוקה אנרגיה מייצור כתוצאה הכספים לניצול התכנית מה

 ?הספר בתי גגות על סולאריים פאנלים להציב מדוע

 

 אילו פעולות מבוצעות לבדיקות הקרינה

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

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

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

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

 כיצד מגדיר המשרד להגנת הסביבה את שהות הקבע?

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

 שהיית קבע: מסדרון/שירותים/מחסן.

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

 לתקנות המשרד להגנת הסביבה ואף מעבר לתקנות אלו.

 קבע?מה הם המרחקים משהות 

, 2020, המעודכן לנובמבר היתר פאנלים סולאריים של המשרד להגנת הסביבהנוהל מתן לבהתאם 

 .קי בטיחות של עמדת הממיר והכבליםשמור על מרחיש ל

 

אריים בגבעתיים מותקנים ממירים מהדור החדש, בהתאם לאישור המשרד בפרויקט הפאנלים הסול

מטרים לממירים  4להגנת הסביבה מרחק הבטיחות הינו כחצי מטר מאזור שהייה רציפה ובמקום 

 מהדור הישן.

למרות השימוש בממירים מהדור החדש, במסגרת פרויקט הפאנלים הסולאריים עמדת הממיר  

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

 ארונות המנייה ימוקמו בסמוך לארונות החשמל והמונים הקיימים.

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

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

 בריאות הילדים וצוות ההוראה בראש סדר העדיפויות.

הפרויקט מלווה ביועצי ביטחון, קרינה, חשמל וקונסטרוקציה מטעם הקבלן המבצע את התקנת 

 הפאנלים ומבוצע בבתי הספר בישראל כבר למעלה מעשור.

ר האישור הסופי של התוכניות עומדות בכל התקנים הנדרשים, הפאנלים הסולאריים יפעלו רק לאח

 כל הגורמים הרלוונטיים ובראשם המשרד להגנת הסביבה.

 

 

https://www.gov.il/BlobFolder/guide/radiation_of_electrical_frequency/he/radiation_non_ionizing_nohal_photovoltaic_panels_generating_electricity.pdf


 ומרחקים מיקומים

מיקום ממירים:  שם ביה"ס
 מסדרון/מחסן/שירותים

מרחק ממיר 
 -משהות קבע

נדרש לממירים 
מהדור החדש 

 מטר 0.5מעל 

רחק כבלי מתח מ
החילופי משהות 

נדרש עפ"י -קבע
 0.5תקנה מעל 

 מטר

חלק מזרחי של הגג מעל חדר  קלעי מבנה דרומי
 מדרגות

 מטר 2מעל  מטר 5מעל 

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

 מטר 2מעל  מטר 4מעל  למסדרוןעל הגג בקיר חיצוני בסמוך  קלעי מבנה קטן

 מטר 2מעל  מטר 5מעל  בגג מעל חדר מדרגות כצנלסון

 מטר 2מעל  מטר 5מעל  בגג מעל חדר מדרגות גורדון

מעל חדרי  -בשלושת המבנים בורוכוב
 המדרגות

 מטר 2מעל  מטר 5מעל 

אורט טכניקום מבנה 
 דרום

 מטר 2מעל  מטר 5מעל  בגג המונמך מעל חדר המדרגות

אורט טכניקום מבנה 
 מזרח

על הגג בסמוך לפתח היציאה מעל 
 מחסן וחדר המדרגות

 מטר 2מעל  מטר 5מעל 

אורט טכניקום מבנה 
 צפוני

בגג פינה דרום מזרחית מחסן וחדר 
 המדרגות

 מטר 2מעל  מטר 5מעל 

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

ביציאה לגג מהפיר מעל מחסן  שמעון בן צבי
 ושירותים

 מטר 2מעל  מטר 5מעל 

 מטר 2מעל  מטר 4מעל  מעל חדר מדרגות  יגאל אלון

 מטר 2מעל  מטר 5מעל  בגג מעל מחסן ושירותים ברנר

מעל מחסן בצמוד לחדר  -בגג שמעוני
 מדרגות

 מטר 2מעל  מטר 4מעל 

-פינה מזרחית מעל הגבהת הגג-בגג אמונים
 הכנסתמעל בית 

 מטר 2מעל  מטר 6מעל 

הערה: בכל האתרים הכבילה עוברת בגג ויורדת או בצמוד לקווים קיימים או בתוואי חיצוני ישירות אל חדרי 

 החשמל

 ? כתוצאה מייצור אנרגיה ירוקהמה התכנית לניצול הכספים 

 ישמשו לרווחת תושבי העיר. מהפרויקטהכנסות כל ה

 גגות בתי הספר? מדוע להציב פאנלים סולאריים על

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

בישראל להתקין פאנלים בכל העולם ויצירת אנרגיה ירוקה מקרני השמש מוביל את הרשויות 

 מבני החינוך.גם ע"ג סולאריים 


