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פרויקט מערכות סולאריות לייצור חשמל
על גגות עריית גבעתיים

!יוצא לדרך



אישורים ותוכניות לפני ההקמה

:לבחינת המבנה עליו תותקן המערכת מחוייביםטרם הקמת המערכת אנו 

הגשת בקשה לחברת חשמל לשילוב מתקן ברשת וקבלת אישור בכתב

המעיד על יציבות הגג והמבנה עליו תותקן המערכתקונסטרוקטוראישור 

והתקני אנרגייהדרישות ההתקנה החשמלית עבור מערכות להמרת ) 4777ממירים יעמדו בתקן ישראלי 

,UL1703IEC61215,IEC61730פנלים יעמדו באחד מהתקנים ( הגנה על רשת החשמל

בטיחות מגורם מוסמךתוכניתקבלת 

תכנון הנדסי וחשמלי של המערכת  

למבנה700KWלא נדרש היתר בניה עבור מתקן שהספקו אינו עולה על 



הגשת מסמכים בחברת החשמל
,      סוג ממירים, סוג פנלים, הספק: בו יש את כל פרטי המתקן –י חשמלאי מוסמך "טופס בקשה חתום ע. 1

.'וכופרטי הנכס 
תצהיר זה מחליף את היתר הבנייה המצומצם, ד"חתום על ידי הלקוח ועל ידי עו–תצהיר . 2
תכנית חשמל. 3
הדמיה של המערכת. 4
מפרטים טכניים. 5
י חשמלאי מוסמך"אישור ליווי מערכת ע. 6



בדיקה ראשונית עם בודק חברת החשמל ונציג החברה  -1בדיקה 
חשמלאי מוסמך

בבדיקה זו נציג החברה  –נפגש עם בודק חברת החשמל באתר ( חשמלאי מוסמך)נציג החברה הסולארית 
נותן את ההערות שלו ומסכמים את  י"חחבודק , מציג לבודק חברת החשמל את התכניות להקמת המערכת

.הפרטים הטכניים שלפיהם תוקם המערכת



תכנון מתקדם מערכת ותכנית הקמה
מהנדס החברה מתכנן את המערכת באמצעות תוכנות ייעודיות

:שיקולים בתכנון 
הצללות הדדיות•
קרניז הגג•
מפלסים שונים•
(אנטנות, ארובות, מזגנים, דוד שמש)אלמנטים מצלים על הגג •
עמודי חשמל וכדומה, בניינים גבוהים, עצים)אלמנטים מצלים מחוץ לגג •
יש להתחשב בכיווני גג בגגות רעפים•
אזימוט גג•
שיפוע גג רעפים•
משטר אבק •



תהליך ההקמה

1שלב 

מדידות וסימון•
הקמת קונסטרוקציה•

2שלב 

אספקת והקמת פאנלים•

3שלב 

גגDCחיווט•
תיעול גג•

4שלב 

הקמת עמדת ממירים•
חיווט ממירים•

5שלב 

ACחיווט•
חיבור לנקודת הזנה•

6שלב 
-  on gridבדיקות• off grid

7שלב 
חיבור מערכת ומסירה•



י בודק חברת החשמל ונציג החברה"בדיקה המתקן ע-2בדיקה 

בבדיקה זו נציג  –נפגש בשנית עם בודק חברת החשמל באתר ( חשמלאי מוסמך)נציג החברה הסולארית 
בודק חשמל , החברה מציג לבודק את המערכת שהיא אכן הותקנה לפי מה שסוכם בבדיקה הראשונית

.החשמל עורך בדיקות חשמליות ומאשר



חיבור מונה חדש–3בדיקה 

, ומחבר את המונה, בודק חברת החשמל מגיע לשטח לאחר שקיבל את היתר ההפעלה משרד האנרגיה
המערכת מתחילה לייצר ולחסוך כסף



אישורים ותוכניות אחרי ההקמה

המערכת  וחישמולבדיקה של חברת החשמל לתקינות המתקן •

אישור היתר הפעלה מרשות החשמל •

אישור לאחר ביצוע  , עמידה בעומסי רוח, על יציבות המתקן קונסטרוקטוראישור •

אישור מהנדס חשמל על תקינות המתקן  •

אישור רישוי על הבנייה  •

אישור יועץ קרינה  מגורם מוסמך•

דיווח לכיבוי אש על הימצאות מערכת סולארית במוסד•



הקמה-תהליך הפרויקט ולוחות זמנים משוערים 

(ימים)משך התוכנית פעילות

פרוייקט
ם

תיי
גבע

סיור צוות טכני הכנת גגות לעבודת הקמה
פלסטחברה מבצעת העוגן PVCבאיטום גג 

1
5

1קבלת ציוד והנפה

5הקמת קונסטרוקציה

DC3פריסת תעלות 

DC3פריסת כבלי 

AC 3עבודות

3הקמת עמדת ממירים

3חיבורי מערכת

4קבלת פאנלים והתקנה

1מניה/התקנת ארון מונה

1סיום התקנה ובדיקת הפעלה

1פינוי ציוד 

1סיור לקוח לפני בדיקת חחי

1בדיקת מתקן חברת חשמל

1מניה/חיבור ארון מונה

1הפעלת מערכת

1סיור מסירה אתר



ממשק בהקמת המערכות' נק

ופנלים' ציוד מרכזי קונס–הנפות ומנופים •
ועמדות ממירים' הרכבת קונס–עבודות עם חתימת רעש •
עבודות חשמל וחיווט–עבודות עם חתימת רעש קלה •
דורש לארון חשמל ראשי וניתוק ארון לכמה שעות–חיווט לארון •
אופציה למכולת זבל בכל אתר•
פעמים בשנה4-6שטיפות המערכת כ–תחזוקה •



רשימת האתרים

אמונים✓
ברנר✓
שמעון בן צבי✓
יגאל אלון✓
שמעוני✓
תלמה ילין✓
אורט טכניקום✓
בורכוב✓
גורדון✓
כצנלסון✓
קלעי✓



KW147.06קלעי

הדמיות



KW239.940אורט טכניקום



KW49.54אמונים



KW1,250אוניברסיטה העברית



KW700יד מרדכי



KW230מעדני רוסמן



KW735מועצה אזורית מגידו



KW230שיבת שפתי צדיקי



KW728 יםקריתחברה כלכלית



ציוד מרכזי במערכות סולאריות

קולט את אור –פנל סולארי 
השמש ומייצר חשמל זרם  

ישר

ממיר את  –ממיר מתח 
החשמל שמתקבל מהפנלים 

והופך אותו לזרם לחלופין

על , מעוגנת לגג–נושאת ' סקונ
גביה יושבים הפנלים



?איך עובדת מערכת סולארית



עמידה בתקנים



?וולטאית-המערכות הפוטוחוסכותCO2כמה

אשר יחליף חשמל המיוצר בתחנות הכוח יפחית , לייצור חשמלוולטאיות-השימוש במערכות פוטו
לאטמוספירה ובכך יאט את ההתחממות הגלובלית ואת תהליכי  CO2-משמעותי את שיעור פליטת ה

.שינויי האקלים

פחמן דו  המשמעות היא חסכון בפליטות 3MW.יהיה ההספק הכולל של המערכות2020עד סוף שנת 
.חמצני 

:הנתון שווה ערך לחיסכון של 

בשנה24/7נורות שדולקות 43,665•

ויספקו חמצן כל חייהםשינטעועצים חדשים 2,700•

רכבים מהכביש בשנה  300הפחתת •


