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 תקציר 

ומשתייכת לקבוצת  חשמל באמצעות אנרגיית השמש ליצורמערכת הפוטו וולטאי היא טכנולוגיה 
מצריכת החשמל במדינת ישראל ע"י  20%. מדינת ישראל התחייבה לייצר האנרגיה המתחדשת

רשות החשמל  ,). בכדי לעמוד ביעד2009(מזכירות הממשלה,  2020אנרגיות מתחדשות עד סוף שנת 
מחוייבת לרכוש למשך  רת החשמלשחב ,מתקני אנרגיה סולארית מספרקבעה "מכסות יצור" שהם 

יוזרם לחברת חשמל במידה  ,שהם מייצרים. החשמל שהמערכת מייצרתכל החשמל שנה את  20
 והמערכת תייצר יותר מגובה הצריכה.

ערים כמו ירושלים ותל אביב והבינו את הכדאיות והקימו עשרות מערכות על גגות מבני ציבור, 
 טרם שקלה להתחיל פרויקט מסוג זה. 3.7בים פי בעוד העיר בית שמש שלה מבני חינוך ר

בתי ספר הם צרכני אנרגיה משמעותיים, ניצול הגגות מעניק פתרון מקיף בתחומי הכלכלה, 
כלכלי -הקהילה, הסביבה והטכנולוגיה בעיקר לערים כמו בית שמש שמדורגים באשכול חברתי

 מאוד נמוך ביחס לכלל הערים בישראל.

ולהשתמש ביתרון הגודל. כך עלות ההקמה תהיה נמוכה יותר והחיסכון על העירייה להיות יזם 
יהיה גדול יותר. ובכל שלב לשמור על קשר ושקיפות עם בעלי העניין השונים, לרבות מנהלי בתי 

 ספר, הורים ותלמידים.
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 הקדמה .1

 ,שניהתואר העבודה זו מוגשת במסגרת הקורס "סוגיות באנרגיה מתחדשת ופיתוח כלכלי" בלימודי 
עוסקת בנושא הכדאיות הכלכלית, אך גם אביב ו-יבורית באוניברסיטת תלמדיניות צחוג לב

הצבת מתקנים פוטו וולטאים (סולאריים) להפקת חשמל שתופק בעקבות החברתית והסביבתית 
 באשכול) 2017( "סעפ"י הלמ המדורגתהינה עיר קטנה, אשר על גגות בתי ספר בעיר בית שמש, 

 .מאוד ביחסית לערים אחרות בארץ כלכלי נמוך - חברתי
, הבינו את הכדאיות הכלכלית כמו עיריית ירושלים ועיריית תל אביבבישראל ת גדולו עיריות

עשרות להוציא לפועל  2011והחלו כבר בשנת  סולארים להפקת חשמלפרויקטים מהנובעת 
עיריית בית שמש טרם . לעומתן, ומרכזים קהילתיים) לרוב על גגות בתי ספרשכאלו (פרויקטים 

 נת כניסה לתחום.החלה לחשוב ולגבש נתונים לבחי
שאלת המחקר אם כך, היא: "האם קיימת כדאיות כלכלית לעיריית בית שמש להוציא לפועל 

 .פרויקט הצבת מתקני פוטו וולטאי על גגות מבני חינוך"
ובעל השפעה  כרווחיאכן ימצא שעיקרו התייעלות אנרגטית השערת המחקר היא שפרויקט מסוג זה 

עיריית בית שמש שוקהילה, איכות הסביבה וטכנולוגיה. נוספים דוגמת העל תחומים  אף חיובית
אצל מקבלי ההחלטות זה חוסר מודעות בנושא  עקבטרם הוציאה פרויקט שכזה אל הפועל בעיקר 

 בעירייה.
ולבחון את הכדאיות ה של עבודה זו להנגיש את המידע למקבלי ההחלטות בעיריית בית שמש, מטרת

בסופו של דבר יינתן מענה מקיף, כך שעיבודם ם ונתונים מקיפי באמצעות איסוףקט בעיר של הפרוי
 הנוגע בתחומים הטכנולוגיים, הכלכליים, הסביבתיים והקהילתיים. 

: כמוהאנרגיה הסולארית, בתחום אנשים יודעי דבר אקיים ראיונות עם לשם השגת מטרת העבודה, 
וגם , אנשים בעלי ניסיון בתחום מדינה, עובדי רשויות מקומיות, יזמיםמהנדסים, יועצים, עובדי 
. בעיר בית שמש חינוך באופן עצמאי הקמת מתקן סולארי על גג המבנהאנשים פרטיים שהובילו 

 הלך הרוח של הורים לתלמידים הלומדים בעיר בית שמש, עולה ובכדי להבין מידת שיתוף הפ ,בנוסף
 בו לומד צבת מתקנים פוטו וולטאים בשטח בית הספרדת הסכמתם להלהבנת מי שאלון קצר חולק
 .ילדם

 סקירת ספרות .2

 )2019(לוי,  הכרת הטכנולוגיה 2.1

השמש  ניצולייצור החשמל באמצעות  רתבשנים האחרונות ישנה מגמה ברורה וגלובאלית, להגב
זאת בעיקר  הייצור ממקורות מתכלים כמו דלק, פחם, גז טבעי ונפט תוך צמצוםכמקור בלתי נדלה 

 .האקליםו בגלל פליטות גזי חממה המשפיעים על איכות הסביבה

 בתחוםהטכנולוגיה אנרגיה שמקורה בקרינת השמש.  הפקתשם כולל לתחום  היא אנרגיה סולרית
 היוצרמשתמשת בקרני השמש ליצור אנרגיית חום, , תרמו סולארית. הראשונה, חלקת לשני סוגיםנ

 ,לרוב. בהיקף נרחב ,תשתית מאסיביתטכנולוגיה המצריכה מדובר על חשמל. בהמשך קיטור ו
הטכנולוגיה השנייה, . דוגמת תחנת הכוח הסולארית באשלים סמכות ארצית תהיה תחתתוכנית זו 

 היקפה קטןני שמש לחשמל ישיר. קר), ממירה PV בקיצורה הלועזי(מוכרת גם וטו וולטאית פ
  גם השפעותיה על הסביבה.יהיו לטכנולוגיה התרמו סולארית ובהתאמה כך בהשוואה יחסית 
תתייחס מכאן עבודה זו מתאימה לבדה לשימוש על גגות מבנים. על כן, חשמל בשיטה זו הפקת 

 . והלאה לטכנולוגיה זו בלבד

בעיקר בציוד של המאה הקודמת ונצפו  80-בשנות הכבר למעשה שימוש בתאי פוטו וולטאי החלו 
ביתי ומסחרי. צורתו הנפוצה ביותר הינו  שהשימו ,כיום .מזערי דוגמת מחשבונים, פנסים ושעונים

 .מסך החשמל הדרוש לייצור בישראל 8%-כ דוד השמש שנמצא ברוב הבתים בישראל וחוסך יאה
הינו מעצם תכונותיו אשר  לרוב עשויים סיליקון ,נליםאמורכבת מאוסף של פמערכת הפוטו וולטאי 

ינו מתכלה, מצוי בשפע, אינו מזיק לסביבה ומוליך למחצה. איכות ההולכה מושפעת אעמיד ו
 . טמפרטורה והסביבההרמת הקרינה, משתנים כמו מ
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 )PVכיצד עובדת הטכנולוגיה של מתקן הפוטו וולטאי (: המחשה 1איור 

אטומיים הקרויים -מחלקיקים תת שמורכבות השמש קרניבכדי להפיק חשמל, בשלב הראשון 
 .הלוח הסולארי איבת יםפוגעו "משוגרים" מהשמש ,כמויות משתנות של אנרגיה , שלהםפוטונים

שכבות סיליקון שונות. אחת ייעודה למסור חלקיק חשמלי טעון בשם אלקטרון  2-הלוח מורכב מ
והשנייה ייעודה לקבל אותו. הטחת הפוטון בלוח משחררת אלקטרון מאחד הלוחות ומעופו יוצר 

החשמל הישיר מוזרם לממיר מתח, שם מתקיימת  . Direct Current (DC)חשמל ישיר המוכר בשם
בכדי שיהיה  . פעולה זו נעשיתAC( Alternating Current( הידוע בשם חשמל חלופיהמרה לזרם 

לבית  מממיר המתח יועברזרם החשמל בשלב הבא,  ניתן להשתמש בחשמל המופק לצרכי היום יום.
 . נצרךחשמל ומונה כמה חשמל מיוצר וכמה  לוח הבקרה שמזין את החשמל למשק הבית

, גבוה מהצריכה שנעשתה בפועליהיה אם במהלך היום, ייצור החשמל של המערכת הסולארית 
אלו. לעומת זאת, העודפים החזרה לרשת חברת החשמל אשר רוכשת את  יוזנו"עודפי הייצור" 

שהמערכת תוכל לייצר צריכת החשמל תהיה גבוהה יותר מייצור החשמל  ,או במצב של עננות בלילה
לעבוד וצריכת החשמל  תחדולהמערכת הסולארית  . במצב כזה,בות היעדר שמשאת בעקבפועל, ז

 .חברת החשמלרשת החשמל הארצית של תיעשה דרך 

: גבישי סוגי סיליקוןמרכיב את התא. ישנם שני יעילות המערכת משתנה בהתאם לסוג הסיליקון ש
 .  (בנוי משכבות דקות ומכאן שמו) או סרט דק(מאסיבי יותר) 

 סרט דק סיליקון גבישי סוג התא
  "פולי" "מונו" מאפיין
 6% - 11% 12% - 14% 13% - 17.5% יעילות

 15עד  10 8 7 שטח נדרש במ"ר לכל קוט"ש
 .)2019(לוי,  יעילות מערכת הפוטו וולטאי בהתאם לסוג התא ומאפייניו :1טבלה 

אחד ומשתנה בהתאם לשייכותו ל. 17.5%-ל 12%גבישי נעה בין הסיליקון השל היעילות 
מורכב משכבות דקות של סיליקון שנחתכו  "פולי" "פולי" (רבים) או "מונו" (יחיד). מהמאפיינים:

היעלות   .ורכב משכבות סיליקון שנחתכו מתוך גוש בודדמ. "מונו" שונים מתוך כמה גושי סיליקון
תאי סיליקון זאת כי . 11% -ל 6%ונעה בין מזה של הסיליקון הגבישי רט דק נמוכה יותר סוג סל

שהתא יעיל פחות  כלכי כומכאן, היצור שלהם זול יותר. תהליך אלו בנויים משכבות דקות יותר ו
 .שטח מ"ר גדול יותר בכדי להפיק יחידת קוט"שנדרש 

 -ל 1600קילו ואט נע בין  1ישראל נחשבת למדינה עשירה באור שמש, יצור החשמל מהספק של 
מ"ר מפיק מאור  10 .(Bloomberg New Energy Finance, 2013)קילו ואט לשעה בשנה  1800

המוערכת של מערכת  היעילות. משום שרמת קילו ואט) 1(נקרא גם  ואט חשמל 1000 -כ השמש
 1וואט חשמל. בכדי לספק  60-175מ"ר יספק בין  1 כי קנסי 17.5%-ל 6%נעה בין  תוטו וולאטיפה

כאשר התנאים משתנים דוגמת  .תנאים אידאלים של אור ישיראו  מ"ר 15-ל 7 קילו ואט נדרש בין
לפי ממוצע להעריך את הצריכה  משום כך יהיה נכוןו פוחתחשיכה, חורף או אובך ההספק החשמלי 

מזג האוויר ושעות האור  לפי שינוייאת ההספק הממוצע השנתי ם ושעות השמש הישירה ביו
   .)2019; דנן, 2010(שלאין, נאור, & ודרסלר, 

תהיה מקסימאלית חשוב לדאוג לניקוי הפאנלים זו ש , ובכדיובנצילות התאהתפוקה תלויה באור 
דאוג לקירור הפאנלים משום שעליה במעלת צלסיוס אחת מקטינה ול מאבק בכדי למנוע הצללתם

 חום ע"י צינורות מיםה סינוןמשמע  ,הקירור יכול להיות אקטיבי .0.5%את היעילות של התא ב 
. או שהקירור בברזים תוהזרמולהשתמש, למשל כמו לנצל  ורצויאת המים החמים אפשרי כאשר 

 צלעות קירור למערכת. , כלומר על ידי הצמדת פסיבייכול להיות 
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למערכת יתרונות רבים ובניהם הפקת אנרגיה ידידותית לסביבה שאינה מזהמת ואינה יוצרת גזי 
ם). מקור הפקת האנרגיה, שהינו כמובן אור חממה וגזים רעילים (תחמוצת גופרית וחלקיקי

 .ובנוסף לא נדרשת קרינת שמש ישירה לשם ייצור חשמל השמש, מסופק ללא עלות וללא הגבלה
 קצרים מאודקווי ההולכה מתחנת הכוח לצרכן , המערכת ממוקמת בסמוך לצרכןמשום שכמו כן, 

ית באזור ובמדינה בה היא . עוד, המערכת יוצרת עצמאות אנרגטוחוסכים את עלויות ההולכה
פועלת, היא מגוונת את מקורות אספקת האנרגיה ואספקתה היציבה יוצרת מקומות עבודה 

ועשויה לשחרר את שוק  יוחדשים. המערכת מאפשרת לצרכנים לייצר חשמל, לחסוך בהוצאות
. עם זאת, ישנם גם חסרונות ובעיקר עלות )2016(וייל, שגיא, & שגיא , האנרגיה מבקרה ממשלתית 

ההקמה הגבוהה והתלות במחזוריות הטבע. כלומר, בימים מעוננים או גשומים או בשעות הלילה 
 התפוקה תהיה נמוכה משמעותית. 

  שננקטה בתחום האנרגיה המתחדשת מדיניות ממשלתית 2.2

חה וגיבוש כלים לקידום , בדבר "קביעת יעד מנ4450התקבלה החלטת ממשלה מס'  2009בשנת 
, 2020אנרגיות מתחדשת בפרט באזור הנגב והערבה". בהחלטה זו הושמה מטרה כי עד לסוף שנת 

מצריכת החשמל במדינת ישראל ע"י אנרגיות מתחדשת. כמו כן, נקבע יעד ביניים לסוף  20%ייצרו 
.  )2009(מזכירות הממשלה, ע"י אנרגיות מתחדשות בישראל מצריכת החשמל  5%לייצור  2014שנת 

 10ד//10תמ"א בשם , 2010זו, אושרה תוכנית מתאר ארצית בסוף שנת  ת ממשלהעל בסיס החלט
. )2016(וייל, שגיא, & שגיא ,  בתחום האנרגיה הירוקה אשר יישומה הביא לגידול היקף המיזמים

כי בה , ונקבע 4450הווה עדכון להחלטה מס' מ, ש3484, נתקבלה החלטת ממשלה מס' 2011ביולי 
מגה  1,550מתקנים שהספקם הכולל הינו  2014עד סוף שנת יש להקים , ים הנ"לבכדי לעמוד ביעד

(מזכירות מגה וואט  2,760יש להקים מתקנים שהספקם הכולל הינו  2020וואט ועד סוף שנת 
 .)2011הממשלה, 

 תריעו, ה2014יוני בבדיון שהתרחש במסגרת ועדת המשנה של ועדת הכלכלה לאנרגיה מתחדשת 
במועדו. בדיעבד יעד הביניים את  תשיגלא כי ישראל רשות החשמל, נציגי נציגי משרד האנרגיה ו

באותה  בנוסף לדברים אלו, ציינו הדוברים היעד שקבעה.מ 40%-רק כאכן כך היה, ישראל השיגה 
כי למרות פספוס יעד הביניים, ישראל כן תוכל לצמצם את הפערים ולהשיג את היעד הסופי  עת

בכדי להוכיח את מחויבותה של ישראל . )2014עשרה, -(הכנסת התשע 2020שנת סוף שנקבע ל
 בפני האו"ם , בועידת פריז2015בשנת והתחייבה לפעילות העולמית הנרחבת , הצטרפה היא לנושא

מאנרגיה המיוצרת בישראל ע"י אנרגיות מתחדשות  17%תייצר  2030כי עד שנת להשיג יעד נוסף ו
 .)2015(המשרד להגנת הסביבה, 

שמורה ננקטה מדיניות ממשלתית , 2030-ו 2020ים שקבעה הממשלה לשנת בכדי לעמוד ביעד
משמעות המכסה היא  חשמל ירוק. שמייצרתלכל טכנולוגיה  "מכסות יצור"לקבוע חשמל לרשות ה

 . מכסה מסויימת של מתקנים תייצרשחברת החשמל תתחייב לקנות את כל החשמל העודף ש
 תשלם חברת חשמל עבור קניית יחידת חשמל ממפעיל המתקןש )Feed in Traiffs(  "תעריף הזנה"

ם אך תמיד גבוה מזה שמשלמים לקוחות ומשתנה בין גדלי המתקני שנה 20הינו קבוע, מובטח ל
לחברת החשמל אשר מחויבת למרות עלותו הגבוהה לרכוש את החשמל המיוצר ע"י אנרגיות 
מתחדשות.  עם זאת, תעריפי ההזנה ממומנות באמצעות העלאת תעריפי החשמל של כלל צרכני 

המכסה  ).2012הכנסת, ; מרכז המחקר והמידע של 2010 (סקורניק & בן יהודה,החשמל בארץ 
 )2011(רונן, לקוט"ש  2.04הינם (מתקן קטן) קילו ואט  50וולטאים בהספק של עד  פוטולמתקנים 

 )2019דנן, קוט"ש ( 1אגורות ל 0.553ותעריף ההזנה הינו 

ליצור חשמל על ידי הקמת מתקני פוטו וולטאי  (ובכללם מבני חינוך) שימוש בגגות מבני הציבור
עירית בית שמש, אשר ממוקמת ל נתמך ע"י המדיניות הממשלתית ומעניק תמריץ כלכלי חיוני

 להגדיל את קופת העירייה.  ,עבור מכירת עודפי היצור לחברת החשמלבויכולה   2באשכול 

ורו באנרגיה מתחדשת עמד על , נקבע שיא כאשר שיעור השימוש בחשמל  שמק2018נכון לפברואר 
מסך היצור באנרגיות  80%כמו כן נקבע שיא הייצור במתקני פוטו וולטאי שעמד על  16.4% -כ

הממשלה תוכל להשיג את אכן ניתן להסיק מכך כי . )2019(המשרד להגנת הסביבה, מתחדשות 
 אם תמשיך בדרך שסללה לה. 2030-ו 2020היעדים שקבעה לה לשנים 

 ) 2017(למ"ס,  פרופיל העיר –ת שמש בי  2.3

דונם ודירוגה באשכול  38,670תחום שיפוטה הינו  .העיר בית שמש ממוקמת במחוז ירושלים
, )2017(עפ"י נתוני הלמ"ס  הגבוה ביותר). – 10הנמוך ביותר;  – 1( 1-10בסולם  2החברתי הינו 

. ממוצע שנות הלימוד בין 16מהם יהודים, כאשר הגיל החציוני הינו  98%תושבים,  114,371 בעיר
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מהם תואר אקדמי. לתושבים הכנסה חודשית ממוצעת  25.4%-, ולשנים 13.5הינו  25-55גילאי 
  מהם הכנסה מתחת לשכר המינימום. 45% -שקלים ול 3467.6לנפש בסך 

והיא נתמכת על ידי  2016מיליון שקלים נכון לסוף שנת  34-לעיריית בית שמש גרעון מצטבר של כ
קיבלה העירייה ממשרד  2017הקרן לצמצום פערים בין רשויות מקומיות של משרד הפנים. בשנת 

על העירייה מעבר להכנסותיה מהמשרד . ₪מיליון  9 -כ 2018מיליון שקלים, ובשנת  4.5הפנים 
 )2018(ברדוגו & וקנין, שלתי לשפר את הכנסותיה העצמאיות על ידי שימוש במשאבי העירייה הממ

בתי ספר על  58 -תלמידים, ו 18647מהם בתי ספר יסודי בהם לומדים  74. מבני חינוך 121בעיר 
 ). 2017למ"ס, תלמידים ( 26697תלמידים. בסה"כ בעיר לומדים  8050יסודיים בהם לומדים 

בבעלות הרשויות המקומיות מבני ציבור בתחומי שיפוטה המשרתים את בני העיר, הסביבה 
מבני ציבור השייכים  20-כ םקיימיההערכה היא שלכל רשות מקומית  .ולעיתים את המדינה כולה

כלל מבני  של מהממוצע הארצי מבני חינוך יותר 3.7פי  בית שמשאם כך, לעיר . )2012(יניב,  לה
ומוסדות  רבים תפילהבתי ובקיום הציבור ברשויות. מצב זה נוצר עקב אופייה המגוון של העיר 

 ספציפיותלאוכלוסיות ייעודיים  כוללים ואולפנות ,לימוד נפרדים לבנות ובנים דוגמת ישיבות
בעאלז, אשכנז  והחסידית שמתחשבת בזרמיםלאומית -דוגמת האוכלוסיה המסורתית, הדתית

 בנוסף למבני החינוך של האוכלוסיה הכללית.זאת  וספרד

בצורה  יחסכו בלבד גגותיהם משום שמדובר על בתי ספר מרובים, הצבת מתקני פוטו וולטאי על
מאות אלפי שקלים בשנה המוערך בכל) (צרכנית החשמבית שמש  קופת העירל משמעותית כסף רב

הצבת מתקני אנרגיה סולארית כך שבהערכה גסה,  )2019(אברג'יל, מ"ר  250למערכת אחת בגודל 
יכלו שלחיסכון של עשרות מיליוני שקלים בשנה בתוצאה הסופית מבני חינוך תוביל  121 -על כ

 חשובים כמו רווחה, תרבות ובטיחות בדרכים.  כמענה לנושאיםלהינתב 

לעיר חברה כלכלית בשם "החברה הכלכלית בית שמש". החברה היא גוף עסקי שהוקם בשנת 
רווח פועל ולהפיק אל ההוציא מיזמים מהכוח , ל, בכדי לקדם את העשייה הכלכלית בעיר2007

 . )2019(החברה הכלכלית בית שמש, כספי שיופנה לרווחת התושבים 

 ובתי ספר צריכת חשמל ברשויות מקומיות 2.4

מצריכת  5%-מיליארד קוט"ש, שהם יותר מ 2.5-צרכו הרשויות המקומיות כ 2009כי בשנת  הוערך
יא ההנחה ה. ציבורי -מסך צריכת החשמל במגזר המסחרי  15% -וכ האנרגיה במדינת ישראל

 גדלה דרישת – רמת החייםעלייה בובכל שנה  1.8%-כבשיעור של  קצב גידול האוכלוסיה שבעקבות 
 2019 שבשנת כך גבוה מהגידול השנתי בסך הצריכה במשק. שיעור זה שנהכל ב 6% -כלהחשמל 

(רוזנבלום  6% - 7% כדיל מגיעהחלקה היחסי של צריכת החשמל ברשויות המקומיות מכלל המשק 
  .)2010משרד התשתיות הלאומיות, ;  2010& קרן, 

חשמל הבין הדירוג הסוציואקונומי של הרשות המקומית לבין צריכת חיובי חזק מתקיים מתאם 
עולה צריכת החשמל לתושב בה לתושב. כלומר, ככל שהרמה הסוציואקונומית גבוהה כך גם בה 

ככל הנראה לצרוך כלכלי נמוך יעדיפו -ערים המדורגות באשכול חברתי .)2013(כרמל & גולדרט, 
של  מתוך הצעת התקציב העירוני עם זאת .ם הכרחייםשירותי יםחשמל ולספק לתושב פחות

מאלו  גורףבאופן  גבוהותהיו  ,לאותה שנה , עולה כי הוצאות החשמל2018לשנת  עיריית בית שמש
במוסדות חינוך החשמל ששילמה העירייה עבור תאורה . כך למשל, 2016-2017שבוצעו בשנים 

יותר.  20.5%פי . 39,000עמדה על  2018. ההצעה לשנת (באלפי שקלים) 1,900עמדה על  2017בשנת 
עמד בגבולות בית הספר עבור תאורת אולמות הספורט  2017בשנת חשמל ששילמה העירייה עוד, ה

 .)2018(ברדוגו & וקנין,  17,500הייתה  2018לשנת  שהוגשה , בעוד ההצעה15,500על 

בתי ספר נחשבים לצרכני אנרגיה משמעותיים. כיתות רבות ממוזגות ומוארות, אולמות ספורט 
תלמידים, משלם  1000 -בית ספר אופייני אשר לו כם. שמעבר לשעות הלימודיאף תאורה  צורכות

כרבע מיליון ש"ח בעבור חשמל.  צריכת האנרגיה הממוצעת לתלמיד לשנה הינה מעל למידי שנה 
ש"ח.  הצריכה אליה יש לשאוף לתלמיד קובעת מדד בסיסי  255 –ושוות ערך ל קוט"ש  426

מצריכת החשמל הממוצעת  40%-קוט"ש לשנה. זהו שיעור נמוך בכ 250נורמטיבי בשיעור של 
ממוצע הצריכה בפועל . בשנה ₪ 100,000 -בפועל. בפעולה זו תחסוך בשנה באותו בית ספר בלבד כ

תיכון וגני ילדים נמצאו באופן גורף גדולים מהמדד הבסיסי שנקבע. כך עולה בבתי ספר יסודי , 
);  לתלמיד בבית 321(חציון  428שממוצע בקוט"ש בפועל לתלמיד בבית ספר תיכון / חטיבה הינו 

חכם ; 2013(כרמל & גולדרט,  )321(חציון  331); לתלמיד גן ילדים 268(חציון  275ספר יסודי הינו 
 )2017, יפרח & בוימל
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 )2013(כרמל & גולדרט, : אחוזי צריכת חשמל בבית ספר 2איור 

היתר, ו 70% -בשיעור של כ ,הינו מיזוג מבנים בבתי ספר אחוז השימוש הגבוה היותר של חשמל
 .)2013(כרמל & גולדרט,  לתאורה, מיחשוב ומכשירי חשמלמופנה  40%בשיעור של 

  הפתרון המקיף לבעיית הצרכן -ניצול גגות מבני החינוך להפקת חשמל  2.5

 הנ"להנוגע בתחומים  ,ניצול פוטנציאל גגות מבני החינוך הרבים בעיר בית שמש יעניק פתרון מקיף
קרב את ישראל ייצור החשמל מהפרויקט ממתג את העיר כ"עיר ירוקה".  – סביבה )1: ()2019(בנט, 

 הנוצרים מהפקת אנרגיה פוסילית יהומיםהזמשום ש, 2030- ו 2020 יםלשנ ושנקבע יםלעמידה ביעד
ט פחות נפלו נשמרים המשאבים הטבעיים והמגוון הביולוגי. פחות נצרכתכיוון שזו   95%-ב קטנים

CO2.  ,סבירה של מערכתלמעשה kW10,  10-מ"ר, יכולה לחסוך פליטה של כ 100שנפרסת על פני 
כת שנות פעילותה המובטחת של המער 25טון לאורך  250-חמצני לאוויר מדי שנה ו-טון פחמן דו

יצירת  .הטמעת תרבות "ירוקה" וקידום ערכים סביבתיים בבית הספר – קהילה) 2( .)2019(דנן, 
ותר, חינוך דור העתיד לשמירה על הסביבה וחיסכון בחשמל ואף רתימת הקהילה עתיד בריא י

שכן יוכלו למכור את  ,מהווה תמריץ כספי חיובי לרשויות מקומיות - כלכלה) 3להפצת המידע. (
הפרויקט אף חוסך בעלויות  לחברת חשמל ולשלשל לקופת העירייה כסף רב. "עודפי היצור"

ולמרות עלויות ההקמה הגבוהות, המערכת צפויה להחזיר את  ךוהוצאות שוטפות בטווח הארו
, ובנוסף. "מיישרת קו" עם יתר הערים המתקדמות העיר – ה) טכנולוגי4( .ההשקעה תוך מספר שנים

ם בשטח בית לנתב את השימוש ב"עודפי החשמל" לשימושים אחרים שמתרחשי נת האפשרותנית
 הארת מגרשי בית הספר, פעילויות חברתיות, צהרונים וכו'. :ספר מעבר לשעות הפעילות כמו

פרויקטים מסוג זה.  ביצעויותר ממחצית מהם  .רשויות 250 -כ), בישראל יש 2019עפ"י אורבך (
ת חוסר יכולת כלכלית, היעדרו היאשעיריית בית שמש טרם הוציאה את הפרויקט לפועל  הסיבות

פרויקט יקר להיכנס לחשש וגורמים שיובילו את הפרויקט הזה בתוך הראשות עצמה, חוסר מודעות 
 .שמבוסס על שימוש בכספי ציבור

 מודלים עסקיים ודרכי המימון  2.6

להלן יוצגו שלושה מודלים עסקיים להקמת מתקני פוטו וולטאי על גגות בתי ספר ברשויות 
הרשות היא יזם, מוציאה מכרז לרכישה והפעלה של  –מודל רכישה ) 1: ()2012(יניב, המקומיות 

יצור ממכירת החשמל מתקני פוטו וולטאי על גגות הבתים ומקבלת את כל ההכנסות של עודפי הי
) פועלות במודל זה שכן הוא מצריך צוראשל" של המתקנים. עיריות מעטות (בהן תל אביב יפו, חיפה

הון עצמי, ניסיון ביזמות עסקית וזרוע ביצועית להקמת הפרויקט. צורה נוספת של מודל זה היא 
המתקנים נשארים תפעול הפרויקט על ידי חברה כלכלית עירונית. המכרז מוצא על ידיה, 

בבעלותה, היא משלמת לעירייה דמי שימוש בגג והרווח ממכירת עודפי היצור שמתקבל אצלה 
(דוגמה לכך, הוצאת פרויקטים בירושלים ע"י החברה הכלכלית שלה  מושקע בחזרה בעיר

הרשות מוציאה מכרז ליזמים סולאריים שישלמו לעירייה עבור  –מודל השכרה ) 2. ("מוריה")
הרשות  –מודל חברתי ) 3מהרווחים. עלויות ההקמה והתחזוק באחריות היזם. ( 15% -בגג כשימוש 

משכירה את הגג למלכ"ר תמורת דמי שימוש. הכסף שמתקבל ממכירת עודפי הייצור מושקע בתוך 
 העיר בתחום המקובל על העמותה והעירייה יחד.

החברה שוכרת את  – חברה יזמית) 1: ()2010(דורי & רביד, דרכי המימון לפרויקט  מספרישנם 
שטח הגג, ובמהלך תקופה שנקבעה מראש, משלמת דמי שימוש לרשות המקומית או בית הספר. 

כאשר ההחזר שלה יהיה מתאפשר  הלוואה מהבנק) 2דרך מימון זו משתייכת למודל ההשכרה. (

מיזוג מבנים
70%

תאורת מבנים
20%

מחשוב
5%

מכשירי חשמל
5%
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. בנקים מכרים את היציבות הרגילות של החשמלבסה"כ שווה או אפילו נמוך מההוצאות 
זאת בהתאם  80%-והכדאיות של הפרויקט ומוכנים להעניק הלוואה מלאה או בגובה של כ

 .למימון עלויות ההקמה תרומות )3. (בקופת העירייה  תלתרחישי גירעונו

 . המחקר3

 וחשיבותה המחקרמטרות  3.1

לית להיכנס לפרויקט התקנת פאנלים סולאריים יבחן האם כדאי כלכהפרויקט המוצג בעבודה זו 
ו כטיוטת יוגש. הממצאים בית שמש פוטו וולטאים להפקת חשמל על גגות מבני החינוך הרבים בעיר

הלשכה ). 8.1(ראה נספח  נייר עמדהבצירוף מסמך ללשכת ראש העיר בית שמש הצעה לפעולה 
 ושוקלים לחיוב הוצאתו לפועל. 2019, כינסה ועדה בנושא בחודש מרץ על המחקר שמעה

הרי שדבר זה יהווה מנוף לפיתוח העיר. ההסדרות השונות מחייבות , באם יוצא פרויקט זה לפועל
. הן מבחינת חיסכון משולשאת חברת החשמל לרכוש חשמל עודף כך שלעירייה מדובר ביתרון 

עלויות ההקמה והן  בהוצאות החשמל השוטפות, הן מבחינת צריכת חשמל "חינמית" לאחר כיסוי
 .ללא הקצאת קרקע נוספתכל זה  מבחינת הכנסות פוטנציאליות במידה ויתקיים יצור חשמל עודף

כלכלי -בגירעון ומדורגת באשכול חברתיכאמור אלו בלבד משאבים חיוניים לעירייה אשר נמצאת 
 )2019; בנט, 2017(חכם יפרח & בוימל,  נמוך מאוד.

 איסוף הנתוניםשיטת  3.2

האינטרס שלהם בפרויקט ותחום  .פרויקט פוטו וולטאילהנעת ששותפים  בעלי העניין קיימים מספר
, אקיים ראיונות טלפוניים ומפגשים ולהבינו לעומק פעילותם שונה. בכדי להקיף את הנושא

בעיר  בחטיבה ובתיכון "ברנקו וויס"כמו כן, חולקו שאלונים להורי תלמידים  פרונטליים עם רובם.
 להלן רשימת בעלי העניין:  בית שמש בכדי להבין את מידת שיתוף הפעולה וביטחונם במערכת.

 תחום הפעילות האינטרס להצלחת הפרויקט בעל העניין
הכנסה כלכלית, קיימות לטווח  הממשלה

התושבים ארוך, רווחת 
 והתחיבות לאמנות בינ"ל

תכנון המערכת הארצית לייצור 
 והולכת החשמל, הקצאת השקעות

הסדרת פעילות משק החשמל  רשות החשמל
 לטובת הציבור

הסדר מכסות ייצור, הוצאת 
מכרזים, רישיונות ייצור, קביעת 

תעריפי הזנה, פעולות לאיתור 
 והסרת חסמים

אספקת החשמל שליטה במערכת  חברת החשמל
 בישראל

 מתן היתרים למתקנים בכלל

בחינת האפשרות להעניק הלוואה,   מתן הלוואות בנקים
 וחישוב כושר החזר

פיתוח האזור, רווחה, קיימות,  עירייה
 עיר ירוקה

החלטה להקים מתקנים בשטח 
 הרשות

יזמים וחברות 
 סולאריות

ליווי, ייעוץ, והוצאת הפרויקט  רווח כלכלי
 , הקמת מערכות ותחזוקהלפועל

מעורבות בשלבי הקמת המתקנים,  בית ספר ירוק, חינוך לקיימות בתי ספר 
ופיתוח פעילויות חינוכיות ללימוד 

הורים ותלמידים על המערכת 
לטובת הסרת ההסתיגויות העשויות 

 להתפתח
ערך מוסף לילדים, למידת  הורי התלמידים

 במערכתהטכנולוגיה והיתרונות 
 תמיכה בפרויקט

השתתפות בפעילויות הקשורות  למידה בבית ספר מתקדם תלמידים
 למתקנים ולמידה פעילה

 הפרויקט להצלחתהצגת בעלי עניין ששותפים בהנעת פרויקט פוטו וולטאי, תחומי פעילותם והאינטרס שלהם  2 טבלה

גורמים שונים ששותפים יחדיו להוצאת הפרויקט לפועל, כאשר כל אחד ה ישנם ייש לציין כי בעירי
אחראי על תחום פעילות אחר. ואלו הם: איכות הסביבה, מינהל חינוך, גזברות, מבני ציבור, אגף 

פניתי  ,זה התחלתי ). בשלב2019(בנט,  באגף ההנדסה הרישוי, פיקוח על הבניה והועדה המקומית
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בשלבים מאוחרים  ברג.נל האנרגיה, סגן ראש העיר מר שמואל גריאחראי עוללשכת ראש העיר ל
 יותר יהיה נכון לערב את כל הגורמים הנ"ל.

, בתוך העירייה ומחוצה יש לגייס את כל הגורמים הנ"ל ,), בכדי שהפרויקט יצלח2019עפ"י בנט (
נכון יהיה . מדובר על אתגר מוכר ובכדי להתעלות מעליו, לתהליך ולרתום אותם לשיתוף פעולה לה,

ומה היו החסמים וללמוד  אצלם לבחון מה עבדערים בהם הפרויקט פועל, כמקרי בוחן ולהסתכל על 
 .הממצאים הבא, שלב מהם. כל אלו יובאו בשלב

  ממצאים .4

 ומקרי בוחןפרויקט השלבי  4.1

בכדי להוציא פרויקט שכזה לפועל יש למלא שלושה ), מנכ"לית אילת אילות, 2019עפ"י בנט (
ראש אגף החינוך, האחראי  שלבים. תחילה יש לפנות לגורמים המובילים את הנושא בעירייה. בניהם

בפניה זו יש למתג את העיריה כירוקה, סביבתית, בעלת יתרונות על האנרגיה ומהנדס העיר. 
ים. משום שבכדי להניע פרויקט כזה חשובה טכנולוגיים, קהילתיים, סביבתיים אך בעיקר כלכלי

יש להדגיש את העובדה שיצור החשמל הינו בהיקף זול יחסית,  ,שורת הרווח והחיסכון הכלכלי. לכן
יש לפנות למנהל  ,בשלב השני ,לאחר מכן. ניהול המערכת פשוט ואין צורך להקצות קרקע נוספת

להציג תוכנית מפורטת, תוך ציון היתרונות . בפניה יש שעל גגו רוצים להציב מתקןבית הספר 
הסביבתיים והכלכליים. חשוב להדגיש את נושא העלויות, תחזוקה ומשך הקמה, כמו גם הדרך 

. גם מנהלי בתי הספר הם חוליה משמעותית שבה הפרויקט יכול להועיל ולמנף את בית הספר
רטניות מולם ולתכנן את עבודות לכן יש לוודא עבודות פ .בשרשרת ולעיתים הם צריכים ליווי אישי

המנהל יירתם בית הספר יתנהל כרגיל ו. כך שבשלב הסופי ההקמה בזמנים נוחים כמו בחופשות
יש להנגיש את המידע על הפרויקט להורים ע"י עלונים  ,לפרויקט ולא יירתע ממנו. בשלב השלישי

את הצגת הנושא והצפת  ובו יאפשרבמתכונת פאנל  או ערב הסברה ושיחות הסברה באסיפות הורים
ההנגשה בשלב זה היא גם . שאלות וחששות מול גורם מוסמך שידע לתת תשובות מקצועיות

 .ולימודם על המערכת שיעור חינוך סביבתילתלמידים באמצעות 

מקרה בוחן, הצבת מתקן פוטו וולטאי על גג ישיבת ההסדר "קריית חינוך" באופן עצמאי בעיר 
 )2019(אברג'יל, בית שמש 

מהם שלושה  .מבנים ארבעה תיקה,ובשכונת רמת משה בבית שמש הו לישיבת ההסדר קריית חינוך,
יה. כמו כן, קיים מגרש ספורט גדול מואר בשעות הערב יפנימהמבנה הרביעי הינו מבני לימוד ו

 .לכל המבנים גגות רעפים משופעים לטובת שימוש התלמידים.

, להתקין באופן עצמאי מערכת פוטו וולטאי על אחד 2016, תחילת 2015הישיבה החליטה בסוף שנת 
מתוך מודעות לסביבה ירוקה והן מתוך שיקולים כלכליים  ,מתוך ארבעת גגות הרעפים של הישיבה

 ורצון לחסוך בהוצאות החשמל.

 GreenCo Energyת בכדי להוציא את הפרויקט לפועל, הישיבה פנתה לקבל את שירותי חבר
במסלול "מערכת סולארית עסקית" שבמסגרתה שלחה מהנדס שיבדוק את היכולת של גג הרעפים 

פרסו את הפאנלים ולשאת את המערכת הכבדה, התאימו את מערכת החשמל למערכת הסולארית 
 בכדי. כל אלו מותאמת לשיפועים ולזוויות של הגג ומכוונת לצד דרום אלומיניוםעל קונסטרוקציית 

שהמערכת תפיק מהשמש את המירב. עוד, חברת האנרגיה חתמה על חוזה למכירת עודפי ייצור מול 
 .שנה 20 ךחברת החשמל למש

כיוון מהפרויקט ומיקום המערכת על הגג  עבורלהיתר  הישיבה לא נזדקקהמבחינת בירוקרטיה, 
 מתהליך הוצאת היתר.קילו, ועבור מערכת שכזו ישנו פטור  40שהמערכת הינה בהספק של 

אוגוסט,  תקופת "החופש הגדול" של מערכת החינוך, זאת  –את בנית המערכת קבעו לתקופת יולי 
 מתוך דאגה לבטיחות התלמידים ובאי הישיבה.

ארך מהמתקן נמרגע הפגישה הראשונה עם חברת האנרגיה ועד סיום הפרויקט וניצול יח' חשמל 
ם יודעו בנקודות זמן שונות על קבלת ההחלטה להוציא את הזמן הורי התלמידי לבמשך כ . כשנה

מצד  . בשום שלב לא נתקלו מובילי הפרויקט בהתנגדות,ותהליך קבלת ההחלטות הפרויקט לפועל
 350,000ים, ועלותה ילוחות סולאר 154מ"ר, בעלת  250שטח המערכת על גג הרעפים הינה   אף גורם.

 .יבה מארה"בש"ח, מומנה על ידי תורמים, ידידי היש



]11[ 
 

במבחן הזמן, המערכת אכן מקטינה את עלות חשבון החשמל של הישיבה, אם כי לא בצורה 
משמעותית. משום שהמערכת מוצבת רק על גג בנין אחד מתוך ארבעת מבני המוסד, הישיבה צורכת 
חשמל יותר ממה שהיא מצליחה לייצר ולכן, למרות שהיא חתומה על חוזה מכירת עודפי יצור מול 

ברת החשמל, היא מעולם לא הצליחה למכור עודפי ייצור. כך או כך, הדבר כדאי כיוון שמדובר ח
מהוצאות החשמל החודשיות של המוסד המוערכים במאות  30% –על חיסכון בסדר גודל של כ 

 אלפי שקלים בשנה.

עיריית  (מערכת מידע גאוגראפית) של GISממערכת ה  2019אפריל,  6התצלומים הנ"ל, נשלפו ביום 
 בית שמש.

 
של עיריית בית  GIS -ממערכת ה 6.4.19מפה משולבת (תצלום אויר ומפת תכנון) של שטח הפנימייה. נשלף ביום  3איור 
 שמש

 
 6.4.19תצלום אוירי עדכני של מתקן הפוטו וולטאי על הגג רעפים הדרומי של ישיבת ההסדר. נשלף ביום  4איור 

 של עיריית בית שמש GIS-ממערכת ה

תצלום אווירי לוייני עדכני ומפה תכנונית של בין בתצלום העליון: ניתן לראות מפה משולבת, 
ים באפור, גבולות גגות רעפים מסומנים מבנים. שטח המוסד צבוע בתכלת, גבולות הבניין מופיע

באדום, שטח מגרש הספורט מופיע בשמאל מערב בצבע ירוק, מתקן הפוטו וולטאי ממוקם. בתצלום 
התחתון: מידות מתקן הפוטו וולטאי, ממוקם על המבנה הדרומי ביותר, כיוון הפאנלים לדרום 

 ותמונות נוספות). להרחבה 8.12לטובת ניצול מקסימאלי של אור השמש  (ראה נספח 

 ת מתקני פוטו וולטאי על גגות מבני חינוך בעיר ירושליםצבמקרה בוחן, ה

ליטה ושלים הח), סגנית ראש העיר לשעבר בתחום תכנון עירוני וסביבה, עיריית יר2019צור (
-חתומה על אמנה להפחתת פליטות גז חממה ב שהעירייהלהוציא פרויקט שכזה לפועל משום 

ובפרויקט זה פליטת הגז שנוצרות משימוש בחשמל שמיוצר בשיטה מסורתית  2020עד שנת  20%
 ).8.8מצומצמות ובכך מתקרבת העירייה להשגת היעד (ראה נספח 

, החברה "מוריה"חברת  .עפ"י שיטת מודל הרכישה עיריית ירושלים קיימה פרויקט מדורג
מערכות סולריות, שהוקמו על גגות  50, 2011הקימה בקיץ של שנת לית של עיריית ירושלים הכלכ
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בתי ספר ומרכזים קהילתיים  ברחבי העיר. בין בתי הספר שהשתתפו בפרויקט: בית ספר דנמרק, 
, ₪מיליון  35 -הגימנסיה, קשת, בית חינוך , פולה בן גוריון ועוד.  עלויות ההתקנה עמדו על כ

, 2020מגה ואט חשמל בשעה וצפי החזר ההשקעה צפוי עד שנת  2.5-מיועדת להפקת כ המערכת
 GreenTops ,NextComכלומר פחות מעשור. מוריה הוציאה מכרז והקבלנים הזוכים הינם 

וחברת "ענבר אנרגיה". הקבלנים תכננו התקינו והפעילו את המתקנים ואף מתחזקים אותם. 
. 2031שנים מיום ההקמה, כלומר עד שנת  20והוא ימשך חברת החשמל אישרה את הפרויקט 

במסגרת הפרויקט, הותקנה מערכת לימוד סולארית בכל בית ספר בכדי להעשיר את ידע 
מציגה בזמן . מערכת הלימוד התלמידים בתחום האנרגיה המתחדשת והפקת אנרגיה סולארית

, יצא 2012דים בנושא. בשנת אמת את הביצועים של המערכת הסולארית ונערכו פעילויות לתלמי
מערכות סולאריות על גגות מבני חינוך ומרכזים  41אל הפועל השלב השני של הפרויקט בו הוקמו 

. כל מערכת GreenTops –ו  SolarPower ,NextComקהילתיים. הקבלנים הזוכים במכרז הם 
בסה"כ מדובר . ₪ון מילי 15דונם והעלות  15-קילו וואט , מתפרסת על שטח כולל של כ 50מספקת 

מיליון  8 –מיליון קוט"ש חשמל נקי בשנה המוערך בחיסכון בהוצאות של כ  1.8 –על החזר של כ 
מסך הרווחים  70%הרווחים של מוריה משמשים לטובת פרויקטים עירוניים.  .לשנה ₪

הקימו כל בית ספר עליו ל ממוריה לעירייה ומהעירייה ל ,שמועברים מחברת החשמל למוריה
  ).2019חברת מוריה, ; 2019בשנה (צור, ₪  10,000 -. מדובר על סדר גודל של כמתקן סולארי

 הצבת מתקני פוטו וולטאי על גגות מבני חינוך בעיר תל אביבמקרה בוחן, 

  28 –ב , הקימה  2012לשנת אך גם עסק רווחי. נכון  ,עיריית תל אביב רואה בבתי ספר מוסד חינוכי
 מכירת עודפי הייצור לחברת חשמל.ומרוויחה ממוסדות חינוך פאנלים פוטו וולטאים 

 .המניעים לא החלו ממניעים סביבתיים אלא מתוך רצון לייצר עוד כסף לקופת העירייה
, ל"חדר החדשות"  28.5.2012 -ל הרשות לפיתוח כלכלי בת"א ב"מראיון שערך מר עידו שמיר, מנכ

לחברה תשואה להשקעה  שייתןאינטרס להוציא לפועל פרויקט שהוא כלכלי,  כי "לחברה ישמסר 
אחרות כמו ליצור בית ספר ירוק ולהעביר את הפרויקט כחינוכי . יש לנו  מטרותיה יש ישלה. לעיר

 .כוונה להרחיב את הפרויקט הן לבתי ספר נוספים והן למבנים עירוניים נוספים"

בשוק,  ה, עת היה מערכת הפוטו וולטאי חדש2012בשנת  מקרהעל משום התבטאות זו, ידוע 
יה ומשרד החינוך יקימו מתקן ישלומדים בבתי ספר  בתל אביב התנגדו שהעירהורים לתלמידים ש

PV  על גג בית הספר משום החשש שהעירייה מגלה שיקולים כלכליים בלבד ולא שמה פעמיה
קולטי דוד שמש ובפניה לבית הספר הבינו  שמו לב שיש מערכת דמוייתלבטיחות המתקנים. ההורים 

שמדובר על מתקן סולארי לייצור חשמל. מבירור מול מנהלת בית הספר, גילו ההורים כי מדובר על 
חשמל לחברת החשמל כאשר הכסף לא מגיע  ולמכורליצור שמטרתה פרויקט של החברה הכלכלית 

ט קרינה וכי הוא קרוב מידי לבית הספר אלא לקופת העירייה. ההורים דאגו כי הממיר פול
ם מעמיסים על הגג וכי ימטרים. עוד טענו ההורים כי המתקנים הסולארי 5לתלמידים ולא רחוק 

 .)2019(תורג'מן,  לא נבדק כושר הנשיאה של הגג

בכדי לקבל משוב מההורים לתלמידים בעיר בית שמש בדבר עמדותיהם להוצאת הפרויקט אל 
הורים לתלמידים בית הספר התיכון וחטיבת  30-ל שאלון שחולקרך נעהפועל כמו בעיר תל אביב, 

אנשי צוות. הסקר היה  175-ו 17עד  13תלמידים בגילאי  1095הביניים "ברנקו וויס". בבית הספר 
דעות ההורים בנוגע להתקנת מתקני פוטו וולטאי על גג בית הספר לגלות את קצר ועיקרו 

. ממוצע Google Formsבתוכנת  והעדפותיהם. הסקר הופץ להורים בתפוצה אינטרנטית בשימוש
כאשר  ).54והמבוגר ביותר הינו  34(ההורה המשיב צעיר ביותר הינו בן  48הגילאים של ההורים הינו 

מחצית מהמשיבים היו הורים לתלמידים בבית ספר התיכון ומחצית מהמשיבים הורים לתלמידים 
  בחטיבת הביניים.

וטו וולטאי על גג בית הספר של ילדם בסולם ההורים נשאלו על מידת הסכמתם להצבת מתקן פ
מסכים במידה רבה. לאחר מכן, נשאלו ההורים .על מה  5-מסכים במידה מעטה ו – 1לניארי כאשר 

 לענות בטקסט חופשי, בפסקה קצרה. הם נדרשים מבוססת דעתם, כאשר
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 על גג בית הספר PVתשובות הורים לתלמידי בית ספר ברנקו ןןיס בנוגע למידת הסכמתם להצבת מתקן  3טבלה 

כשהתבקשו להוסיף הסבר לבחירתם, רוב התשובות שהתקבלו נגעו ליתרונות הסביבתיים 
 הדוגמאות הבולטות: מובאות מסכנות בריאותיות. להלן עלה חשש קטןוהחינוכיים שבפעולה זו 

י: "בפעולה זו יוצרים חשמל ירוק, מבנה בית הספר מואר על ידי שימוש באנרגיית הפן הסביבית
השמש ואני חושבת שמדובר על פעילות חשובה ומבורכת. הייתי שמחה שיותר מבנים בעיר יהיו 

 ירוקים. כולם יכולים לצאת מורווחים מכך".

ביל זה יש תחנות כוח אני לא חושב שבית ספר הוא מקום לייצר בו חשמל, בשהפן הבריאותי: "
וחברת חשמל. אני לא מסכים שייצרו חשמל על גג בית הספר של הבת שלי ושהיא תהיה חשופה 

 "לדעתי אם היה קם פרויקט שכזה הייתי מתנגד נחרצות  וקרינה למחלות

הפן הכלכלי: "אם אפשר ליצר חשמל ללא חברת חשמל, זה אומר שבית הספר חוסך כסף. אני 
 שייחסך ישקיעו בפעילויות לטובת הילדים".אשמח שבכסף 

ם ככה יש על הגגות מזגנים ודודי שמש, אני לא רואה סיבה למה לא להניח על הגג גם גהפן הנופי: "
פאנלים סולאריים. משתמשים בטכנולוגיה הזאת גם בבתי מגורים. אני חושבת שמדובר על דבר 

  ודםחיובי שיש להכניס לתוכנית העירייה ויפה שעה אחת ק

  )8.11להרחבה ופירוט כל תשובות ההורים ראה נספח (

בבירור  ).8.10למיכל ריבלין מנהלת פניות הציבור במשרד להגנת הסביבה (ראה נספח מספר מפניה 
קרינה בלתי מייננת הנפלטת  "נמסר כי אם יש סיבה לדאגה בריאותית עקב קירבה למתקנים, 

מטר  4וולטאי אינה מסכנת את בריאות הציבור, כל עוד הממיר מותקן במרחק של -ממתקן פוטו
 ."מטרים מאזור שהייה קבוע 2וכבלי מתח החילופי במרחק של לפחות 

. מהמערכתאין תוספת סיכון או קרינה ידידותית לצרכן, ), המערכת בטוחה לשימוש, 2019עפ"י דנן (
 למעשה היא פועלת על רעיון דוד השמש שמוכר בכל בית.

 חסמים

 –מומחיות  )1: () 2019) אורבך, 2019, (בנט ישנם מספר חסמים שמעכבים הוצאת הפרויקט לפועל:
למקבלי ההחלטות אין את המומחיות הנדרשת מחד. ומאידך, לעירייה אלפי תחומים בתחום 

להעסיק חברה או יזם  על העירייה .ביסוד העניין בכדי לטפל בהםאחריותה שהם לא מבינים 
סולארי שמבין ביסוד העניין בתחומי ההנדסה, כלכלה, מכרזים, רגולציה והסדרות תעריפיות של 
רשות החשמל שהם מנהלים את השוק, הבנה סטטוטורית ומכרזים שהעירייה צריכה להוציא כדי 

לא לכל  .מימון ותמיכה על ידי חברות בנקים וקרנות מימון) 2( .)2019הפרויקט (אורבך,  להניע את
כל הגורמים השותפים לעבוד יחד  ) רתימת3( עירייה התקציב להוצאת פרויקט אנרגיה מתחדשת

) מציאת המודל המתאים 6. () לוח זמנים קצר והתקנה מהירה בחופשה5) הבנת צרכי הפרויקט. (4(
 .ביותר והכלכלי ביותר לעיר

 )2019; דנן, 2019(אורבך,  לעיריית בית שמש היזםהפעלת מודל  .5

מבני ציבור ובכללם בתי ספר, עליה לקבל החלטה גגות בבוא העיריה להקים מתקן פוטו וולטאי על 
האם תבצע את הפרויקט בכוחות עצמה או באמצעות יזם. החלטה זו היא תוצר של גורמים שונים 

פרק זה מבוסס המלצות של  קסום הרווחים העתידיים והון עצמי.ובראשם ידע וניסיון, סיכונים, מי
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אורבך, יועץ בנושא אנרגיה מתחדשת לעיריית ירושלים ועיריית תל אביב יפו, ודנן, מנכ"ל חברה 
סולארית יזמית. כל אחד תרם מתחום מומחיותו ובכך נבנתה תוכנית פעולה מדוייקת ככל האפשר 

מה בהערכתם ולעיתים לא התקיימה תמימות דעים לכן נכון לעיתים הייתה התא  לעיר בית שמש.
 יהיה להתחשב בטווח הערכים שנוצר בין הערכות השניים. 

 
גגות מבני חינוך רבים היא מחזיקה ביתרון לגודל, וע"כ הפרויקט כלכלי ושווה  בעירמשום ש

להוציאו לפועל. הפרויקט המומלץ לעיר בית שמש הוא פרויקט לפי מודל הרכישה, בצורה מדורגת. 
בכדי להציב מתקנים  תהיה היזם ותשתמש ביתרונה לגודלאו החברה הכלכלית העירייה  ,כלומר

יניב הפרויקט כך  ,ככל שיהיו יותר מערכותההיגיון הוא ש. גות מבני חינוךבצורה הדרגתית על ג
מל שיחידת יצור חשמל והחיסכון בתשלומי הח עבורעלות הוצאתו לפועל תהיה זולה יותר  יותר,

 )2019; דנן, 2019כאלפי שקלים לשנה (אורבך, על אמד י
 

מ"ר (לפי חוק הפרגולות משנת  600עד  בגודל שללמתקנים מבחינת היתרים, קיים פטור מהיתר 
יש ליידע את  , אךצורך להנפיק היתרכאלו ולכן לא יהיה  בממדיםאין מבנה חינוך עירוני  )2014

 4על ביצוע ההתקנה, להשיג אישור ממינהל החשמל ולהגיש טופס הועדה המקומית לתכנון ובניה 
כיווני (צריכה מחד את המונה בבניין על חיבור לתשתיות מים וחשמל. חברת החשמל מגיעה להחליף 

 .)2019; דנן, 2019(אורבך,  בלבד) לדו כיווני (צריכה וייצור)

משך הגגות, ייארך כשנתיים.  ההתקנה על כלמשך הפרויקט מרגע איסוף כל ההיתרים ועד סיום 
להתקנת ) פרק הזמן 2019י דנן ("עפ ).2019(אורבך,  כחודש ימים נמשךהבניה של המתקן עצמו 

התאריכים כלומר להנחת מתקן על גג בית . חשוב להתיחס לטווח ימים 1-4הפאנלים הוא דווקא 
על  את הפאנלים ניתן להתקין  יום. דבר זה ישפיע על היארכות הפרויקט המדורג. 1-30ספר ייארך 

הגג,  אך יש לתכנן את מיקום המערכת על .אסבסטבין אם רעפים ובין אם בטון שטוח, למעט כל גג 
המיקום המיטבי של תוך התחשבות בפריטים שמוצבים על הגג (דוגמת מזגנים ודודי שמש). 

המערכת היא בנקודה בה יש שמש ישירה  ללא צל ממבנים, עצים או גורמים אחרים ומוגנת 
ממפגעים אפשריים כמו ענפים או רוח חזקה. הכיוון הטוב ביותר להתקין מערכת הוא לצד דרום. 

 . )2019; לוי, 2019(דנן,  כיוון בו הקרינה חזקה והמערכת יעילה יותרזהו 

עיריות רבות, בעיקר עיריות המדורגות באשכול סוציואקונומי נמוך, לא יכולת מבחינת מימון, 
על ידי כך הם מבטלים את  ,שכן .יעדיפו להשכיר את הגגות ליזםוכזה שכלכלית להקים פרויקט 

  מיזם אשר מבין בתחום. שנים 20ומוודאים הכנסה בטוחה לפרק זמן של הסיכון המימוני והתפעולי 
 

מסקירת כל הרשויות שהתקינו מתקני פוטו וולטאי על גגות ציבור עולה כי רשויות חלשות יותר 
יטו עקב הסיבות המפורטות מעלה לבחור במודל השכרה, אך גם ערים חזקות עלולות לבחור במודל 

עפ"י  8וגמה לכך אפשר לראות בעיריית מודיעין, אשר מדורגת באשכול זה עקב אילוצים כספיים. ד
 .)2012(יניב,  ולא השתמשה בהון העצמי שלה לטובת הפרויקט הלמ"ס אשר הפעילה יזם

 
יכולה עפ"י אורבך  בגירעונות, ונמצאת כלכלי נמוך-עיריית בית שמש, שמדורגת באשכול חברתי

, או במידה ולעירייה יש בל מימון כספי מלאללכת לבנק ולקלבחור באופציה הראשונה שהיא 
אין שום סיכון או  .בשיטת הלוואה בנקאית 80%עד גובה נוספת הלוואות היא תוכל לקבל הלוואה 

ים ישמחו לתת פרויקט. בנקדחיה מכיוון שיש לבנק ביטחון מאוד גדול בכדאיות וכושר ההחזר של ה
קשים) זה להשכיר את הגג  גירעונותה (שמתאימה יותר לעיריות בעלות יהלוואות. האופציה השני

לדעת אורבך לחברה סולארית. החברה תקים על הגג מתקן ששייך לה ותשלם דמי שכירות לעירייה. 
-רוב העיריות היום לא משכירות את הגגות כי הפרויקט מאוד כלכלי ומניב תשואה של כ), 2019(

שתחזיר את ההשקעה  בתחום של רשויות עירוניות מדובר על תשואה גבוהה מאוד בשנה רווח 15%
בשנה שתחזיר את עצמה  13%על תשואה של  ר), מדוב2019, לעומת זאת עפ"י דנן (שנים 5-6תוך 

בלי שום קשר לכך שמתקיים חוזה בין העירייה לחברת חשמל למכירת עודפי היצור שנים.  8בתוך 
 ).2019; דנן, 2019שנה בתעריף קבוע וללא הפתעות (אורבך,  20למשך 

 

 בוחן, מימון התקנת מתקני פוטו וולטאי על גגות מבני חינוך במחוז סן חוזה קליפורניהמקרה 

עבור שימוש  132$משרד החינוך של קליפורניה מצא כי בתי ספר מוציאים עבור כל סטודנט 
יותר מהוצאות עבור ספרים וכלי כתיבה ולכן החליטה להפחית עלויות ע"י הקמת מערכת  ,באנרגיה

 Chevron Energyים. ארבעה מתוך שישה בתי ספר במחוז שיתפו עולה עם חברת פאנלים סולארי
Solution  ועם הבנקBank of America 18.1. הם התחייבו להחזיר את עלות המערכת לבנק, בסך 

מיליון דולר בתוך תקופה קצובה, המערכת תימצא עד אז בבעלות הבנק, והוא מצידו ימכור לבית 
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הספר את האנרגיה בתעריף מוזל יותר ממה שהייתה משלמת לחברת החשמל. כך, צומצמה פליטת 
 .)2010(דורי & רביד,  עצים 1620טון שהיא שוות ערך לשתילת  37000הפד"ח ב 

 
מ"ר (זהו גם גודל הגג של בית ספר  200 -עלות התקנת מערכת על גג ממוצע של בית ספר בגודל של 

 140,000 -) בכ2019ועפ"י דנן ( ש"ח. 400,000 -ש"ח ל 300,000בין ) 2019עפ"י אורבך ( ברנקו וויס) נע
משתנים בהתאם לסוג הפאנלים, הדגם, החברה  2.8במחיר שמגיעים עד פי  הפערים הגדולים₪. 

 המייצרת וכד'.

תעריף  .(kW) קילוואט 1מ"ר. התפוקה הינה  10נחשב אמת מידה של  ,בשביל לאמוד את החיסכון
לאורך חיי  בשנה. ₪ 912חיסכון בהיקף של אגורות. ומכאן  0.553ש הוא קוט" 1רשות החשמל עבור 

התקנת מערכת גדולה יותר ₪.  220,000-270,000שנה) צפויה המערכת להניב בין  25-30המערכת (
 )2019(דנן,  תניב לחיסכון גדול יותר בהתאמה ובאופן יחסי

מהתפוקה שייצרה ביום  85%. כאשר בסוף חייה היא תייצר כ שנים 25-30אורך חיי המערכת הינו 
אחריות על תפוקת  , בנוסף,שנים על הפאנלים והממירים 10ישנה אחריות מלאה של  ההתקנה.

עם זאת  כמו כן, קיימת אחריות על ההתקנה למשך שנתיים.שנים.  15היצור של המערכת למשך 
רצוי לבטח את המערכת באחת מחברות הביטוח המוכרות. מדובר על הוצאה של אלפי שקלים 

תחזוקה פשוטה. כוללת ניקוי אחת הדי. לאורך כל חיי המערכת למערכת בינונית למוסד לימו
קר שהתפוקה מהמערכת ולשישה חודשים, בדיקת סוללה אחת לחמש שנים. אפשר לראות בב

 שם)(  .במגמת ירידה וזה מרמז על צורך בטיפול

בידי מנהלי בתי הספר  לתת כלי ניהולי והסברתיבמהלך התהליך חשוב לקיים את הדברים הבאים: 
ואיתור הנקודות/המתקנים בהם יש להתערב ולהשקיע בפעולות התייעלות.  הצריכהלמעקב אחר 

כנית ולניהול הנתונים ברשות יקבל את נתוני הצריכה של בתי ובנוסף, חשוב שהגורם האחראי לת
ערוך ערב הסברה, ל. עוד חשוב, )2013רט, (כרמל & גולד ספר אלו לתמיכה מקצועית ומעקב שוטף.

). בכדי לצמצם את רמת 8.13 להורי התלמידים (ראה נספח , מיוחדשאלות ותשובות פאנל במתכונת
האי ודאות שלהם ואת ההתנגדות לפרויקט. הדוברים צריכים להיות אנשים המעורים בתחום 

ומר שמואל גרינברג, האחראי על האנרגיה מטעם  מטעם "סביבות" אורבך היועץ דוגמתהאנרגיה. 
מכרו לחברת תקבל העירייה בעבור עודפי הייצור שנהעברת חלק מהכסף שבנוסף,  ש.עיריית בית שמ

דבר זה יהווה תמריץ להתקנה ומימון תוכניות חינוכיות  החשמל  לטובת בית הספר והתלמידים
. בפעולה זו אנחנו מבטיחים שמנהלים ידחפו צידם את וצרכים של המוסד לרווחת התלמידים

 העירייה להוצאת פרויקט שכזה בבית ספרם.
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 . סיכום6

במסגרת הקורס "סוגיות באנרגיה מתחדשת ופיתוח כלכלי" בלימודי התואר השני,  מובאתעבודה זו 
הכדאיות הכלכלית, החברתית  בשאלתאביב ועוסקת -בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל

והסביבתית שתופק בעקבות הצבת מתקנים פוטו וולטאים (סולאריים) להפקת חשמל על גגות בתי 
כלכלי  -חברתי  באשכול) 2017עפ"י הלמ"ס ( המדורגתנה עיר קטנה, ספר בעיר בית שמש אשר הי

 ונמצאת בגירעון תקציבי. נמוך מאוד ביחסית לערים אחרות בארץ
 

שעיריית בית שמש טרם הוציאה ו שפרויקט מסוג זה אכן ימצא כרווחי תהיהיהשערת המחקר 
ואולי  מקבלי ההחלטות בעירייהפרויקט שכזה אל הפועל בעיקר עקב חוסר מודעות בנושא זה אצל 

 .עקב שיקולים כלכליים
 

 ,העבודה מבקשת לאסוף ולעבד נתונים ולהגישם למקבלי ההחלטות בעיריית בית שמש. ולשם כך
 להורים לילדים במוסד לימודי בבית שמששחולקו נתונים מהספרות המחקרית, שאלונים  אוגדו

 וראיונות עם בעלי עניין בתחום.
 

ך שנים מוחזרת תו הגבוהה ההשקעה הראשוניתם כי הפרויקט אכן כדאי כלכלית. הנתונים מציגי
בנוסף, "מכסות הייצור" מהוות תמריץ כספי . ספורות ולאחר מכן מצטמצמות עלויות החשמל

סך החיסכון  .שנים 20חיובי לעירייה שכן היא יכולה למכור את "עודפי הייצור" בתעריף קבוע במשך 
הפרויקט  התחזוקה קלה ועלותה שולית. ם,ילאורך שנות חיי המתקן נאמדות בעשרות מיליוני שקל

תורם לקהילה לקידום ערכים ירוקים ויצירת עתיד טוב יותר לילדינו. הטכנולוגיה מקטלגת את 
צני  העירייה כעיר מתקדמת וכידידותית לסביבה שכן המערכת מצמצמת את פליטת הפחמן הדו חמ

 .)2019(דנן,  95%-שנוצר בעקבות הפקת אנרגיה פוסילית ב

הם היעדר תקציב או מימון, חוסר שיתוף פעולה בין כל גורמים החסמים שיוכלו לעכב את הפרויקט 
המעורבים בתהליך, היעדר מומחיות והבנת צרכי הפרויקט וקושי במציאת מודל מתאים וכלכלי 

 ביותר.

ללמוד מגורמים מנוסים בתחום ומנסיון העבר שלהם. העיר בית שמש בכדי להתגבר על החסמים יש 
מבני חינוך רבים בשטחה. על כן יהיה נכון לנצל את היתרון הזה  םבעלת יתרון לגודל משום קיו

עלות ההקמה ליחידה תהיה נמוכה בסופו של דבר כך ש בעל שלבים הדרגתייםולתכנן פרויקט 
 והחיסכון בתשלומי החשמל יהיה גבוה.

מומלץ לעירייה להיות היזם. הבנקים מבינים היום את הביטחון שבפרויקטים עפ"י דעות מומחים, 
השנתית תשואה והמהעלויות בהתאם למצבה של קופת העירייה  80%-100%האלו ומממנים בין 

 סדר גודל מרשים לפרויקט אנרגיה.שנות חיי המערכת.  25-30למשך  13%-15% הצפויה היא

שכן הפרויקט נכנס לשטחם ומוצב  ם מנהלי בתי ספר,לשתף את בעלי האינטרסים ובכלל חשוב
שיכולים לרכוש שעשויים לדאוג לבריאות ילדם ואת התלמידים בבית הספר שלהם, את ההורים 

חשוב  שיעורים ופעילויות חינוכיות בנושא. כלים חשובים לעתיד בנושא קיימות ואנרגיה באמצעות
 תחומו.מכל אחד  לפרויקט ולשתף פעולההנ"ל את הגורמים על שקיפות וכנות בכדי לרתום לשמור 

 
במחשבה על כיווני מחקר עתידיים, נכון יהיה לחקור את ניסיונם של עוד בעלי עניין. מפאת הזמן, 

ומוצגים כאן נתונים חלקיים שמורכבים לכדי  לא קיבלתי תגובות עד מועד ההגשה מכל הנשאלים
נוכח העובדה שבבית שמש היא הכרחית, נים ממגזרים שו. אני חושבת שדעת מנהלי בית ספר שלם

ומעניקה השקפה  מועילההייתה  אחרי"-על "לפני תגובתם בתי ספר רבים מאוכלוסיות מגוונות.
  .רעננה

 
אני מעריכה כי עבודה זו תעניק תמונת מבט מספקת לעיריית בית שמש בכדי להחליט אם נכון 
להיכנס לפרויקט שכזה ולבחון התקדמות ופגישות עם יזמים. אשמח לשמוע וללוות את העירייה 

 בכל שלב. 
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 ביבליוגרפיה. 7

Bloomberg New Energy Finance. (2013). Cost of Energy Technologies. World Energy 
Perspective. 

). הצבת מתקן פוטו וולטאי על מבנה גג הישיבה קריית חינוך בית 2019אפריל  1אברג'יל, ע'. (
 שמש. (ע' בנבניסטי, מראיין)

בנושא אנרגיה ופרויקטים. (ע' בנבניסטי,  ). על יזמות וייעוץ לעיריות2019אפריל  03אורבך, ר'. (
 מראיין)

 לפועל. (ע' בנבניסטי, מראיין) PV). השלבים בהוצאת פרויקט 2019פברואר  17בנט, ד'. (

 בית שמש: גזברות עיריית בית שמש. .2018הצעת תקציב לשנת ). 2018ברדוגו, א', & וקנין, ב'. (

 תל אביב: אדם טבע ודין. במוסדות חינוך.בניה ירוקה ). 2010דורי , י', & רביד, ע'. (

 ). על יזמות בעולם האנרגיה הסולארית. (ע' בנבניסטי, מראיין)2019מרץ  24דנן, ד'. (

. אוחזר מתוך החברה הכלכלית בית אודות החברה). 2019אפריל  01החברה הכלכלית בית שמש. (
 החברה/-אודות/https://www.kbsh.bizשמש: 

פרוטוקול ועדת המשנה לאנרגיה ירוקה, קידום אנרגיות מתחדשות ). 2014עשרה. (-הכנסת התשע
 ירושלים: כנסת ישראל. עמידה ביעדים, מכסות ורישיונות. -

ירושלים:  יישובים וחלקות גיאוגראפיות אחרות.). 2017הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. (
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

וטנציאל להפחתת פליטות גזי חממה והמלצה ליעד בחינת פ). 2015המשרד להגנת הסביבה. (
 ירושלים: המשרד להגנת הסביבה. לאומי לישראל.

ירושלים:  וולטאית. -יצור אנרגיה חשמלית בטכנולוגיה פוטו ). 2019המשרד להגנת הסביבה. (
 מדינת ישראל.

מחקר חלוץ ליישום גישת שירותי המערכת האקולוגית ). 2016וייל, ד', שגיא, ה', & שגיא , י'. (
בתכנון וניהול שטחים פתוחים במרחב שקמה: על שירותי המערכת האקולוגית במרחב 

 מכון דשא והמינהלה לשיקום ופיתוח נחל שקמה. שיקמה.

ירוק: אנרגיה מתחדשת תומכת סביבה חשמל במסלול ה). 2017חכם יפרח, ש', & בוימל, ד'. (
 תל אביב: החברה להגנת הטבע. וטבע.

הקמת מתקנים פוטווולטאים לייצור חשמל על גג מבני ציבור ברשויות ). 2012יניב, ר'. (
 ירושלים: הכנסת, מרכז המחקר והמידע. המקומיות.

תל אביב:  .2013מבר תוכנית תג הסביבה ספט -סיכום שלב א' ). 2013כרמל, מ', & גולדרט, ט'. (
 המרכז לשלטון מקומי.

). הטכנולוגיה והמגמות בתחום המתקנים פוטו וולטאים. (ע' בנבניסטי, 2019מרץ  26לוי, ש'. (
 מראיין)

). פרויקטים פוטו וולטאים על גגות מבני חינוך בירושלים. (ע' 2019מרץ  27מוריה, פ' ה'. (
 בנבניסטי, מראיין)

קביעת יעד מנחה וגיבוש כלים לקידום אנרגיות מתחדשות בפרט . )2009מזכירות הממשלה. (
 ירושלים: כנסת ישראל. . 4450באזור הנגב והערבה, החלטת ממשלה מס' 

מדיניות הממשלה בתחום הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים, ). 2011מזכירות הממשלה. (
 ירושלים: כנסת ישראל. .3484החלטה מס' 

הקצאת מכסות לייצור חשמל באמצעות תאנרגיות ). 2012מרכז המחקר והמידע של הכנסת. (
 ירושלים: כנסת ישראל. מתחדשות וחסמים בהקמת מתקני הייצור.

התוכנית הלאומית להתיעלות אנרגטית: צמצום בצריכת ). 2010משרד התשתיות הלאומיות. (
 ות.ירושלים: משרד התשתיות הלאומי .2010-2020החשמל 
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ירושלים:  מסמך התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית.). 2010משרד התשתיות הלאומיות. (
 משרד התשתיות הלאומיות.

וולטאית -דירוג פרויקטים סולאריים בטכנולוגיה פוטו). 2010סקורניק, י', & בן יהודה, א'. (
)PV.תל אביב: מידרוג. ):דוח ענפי ומתודולוגי 

לפועל. (ע' בנבניסטי, ש' מועלם, & מ'  PV). על ההחלטה להוציא פרויקט 2019פברואר  19צור, נ'. (
 דן, מראיינים)

פרק האנרגיה בתוכנית תג הסביבה: התייעלות אנרגטית מדריך ). 2010רוזנבלום, ד', & קרן, ע'. (
 תל אביב: המרכז לשלטון מקומי . לרשויות המקומיות.

ירושלים:  .4450לאור החלטת ממשלה  -לפיתוח אזורי  אנרגיות מתחדשות כמנוף). 2011רונן, י'. (
 הכנסת, מרכז המחקר והמידע.

 ירושלים: מדינת ישראל. .2017דו"ח מצב משק החשמל לשנת ). 2018רשות החשמל. (

מדיניות המועצה הארצית לקידום והקמת מתקנים ). 2010שלאין, א', נאור, נ', & ודרסלר, ר'. (
 ירושלים: משרד הפנים. חשמל.סולאריים לייצור 

). על ההתנגדות להציב מערכת סולארית על גג בית הספר. (ע' בנבניסטי, 2019מרץ  26תורג'מן, ג'. (
 מראיין)
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 נספחים. 8

 מוגש ללשכת ראש עיריית בית שמש בנושא חיוניות הפרויקט -נייר עמדה  8.1

15/4/19 

 לכבוד
 עיריית בית שמשד"ר עליזה בלוך, ראש 

 , בניין העירייה2דרך יצחק רבין 
 בית שמש

כדאיות ניצול פוטנציאל גגות מבני החינוך בעיר בית שמש לייצור חשמל והפקת רווחים הנדון: 
 כלכליים

גגות  )2010(רוזנבלום & קרן, רשויות מקומיות צורכות חשמל בעלות של כמיליארד שקלים השנה 
את  2011בתי הספר יכולות להיות נכס מניב. עיריות כמו ירושלים ותל אביב מנצלות מאז שנת 

 גגות מבני החינוך בעיר לייצור חשמל. 
) לעיריית בית שמש 2012מבנים (יניב,  20 –חינוך עירוניים עומד על כ בעוד הממוצע הארצי למבני 

מהממוצע הארצי שכולל את סך מבני החינוך  3.7מבני חינוך. כלומר מבני החינוך רבים פי  121 -כ
 למרות זאת מערכות כאלו טרם מותקנות בעיר בית שמש. )2017(חכם יפרח & בוימל, 

תלמידים וצריכת אנרגיה ממוצעת לתלמיד בשנה  1000חישוב מהיר, בבית ספר ממוצע לומדים כ ב
כך, מדובר על הוצאה של מעל לכרבע מיליון שקלים על ₪.  255 -קוט"ש ששווה ערך ל 426היא 

 .)2013(כרמל & גולדרט, הוצאות חשמל במוסדות חינוך 
ניצול פוטנציאל גגות מבני החינוך הרבים בעיר בית שמש יעניק פתרון מקיף הנוגע בתחומים 

הפרויקט ממתג את העיר כ"עיר ירוקה". ייצור החשמל מקרב  –) סביבתיים 1: ()2019(בנט, הבאים 
זיהומים הנוצרים מהפקת  , בכך ימנעו2030-ו  2020את ישראל לעמידה ביעדים שנקבעו לשנים 

אנרגיה פוסילית כיוון שזו תצרך פחות, המשאבים הטבעיים והמגוון הביולוגי יישמרו ויפלט פחות 
CO2) .2 הטמעת תרבות "ירוקה" וקידום ערכים סביבתיים בבית הספר ובקהילה,  –) קהילתיים

שמל ואף רתימת יצירת עתיד בריא יותר, חינוך דור העתיד לשמירה על הסביבה וחיסכון בח
מהווה תמריץ כספי חיובי לרשויות מקומיות אשר מדורגת  -) כלכליים 3הקהילה להפצת המידע. (

אקונומי נמוך, שכן יוכלו למכור את "עודפי היצור" לחברת חשמל ולשלשל לקופת -באשכול סוציו
עלויות העירייה כסף רב. הפרויקט אף חוסך בעלויות והוצאות שוטפות בטווח הארוך ולמרות 

ההקמה הגבוהות, המערכת צפויה להחזיר את ההשקעה תוך מספר שנים זאת ללא צורך להקצות 
שנים.  25 -ל 20קרקע נוספת. הביטוח והתחזוקה זולים, והאחריות על המערכת והפאנלים נעה בין 

ן העיר לא נשארת מאחור מבחינה טכנולוגית לעומת ערים מתקדמות. כמו כן, נית-) טכנולוגיים 4(
לנתב את השימוש ב"עודפי החשמל" לשימושים אחרים שמתרחשים בשטח בית ספר מעבר לשעות 

 הפעילות כמו" הארת מגרשי בית הספר, פעילויות חברתיות, צהרונים וכו'.
עולה כי החסמים והקשיים בהוצאות הפרויקט הינם מציאת מימון מכיוון שהעירייה נמצאת 

 הגורמים השותפים להוצאת הפרויקט לפועל. בגירעון וחוסר בהירות ומעורבות כל
) ניתן להתגבר על מרבית הקשיים אם יהיה שיתוף פעולה בין כל הגורמים. ובנוגע 2019עפ"י בנט ( 

), היועץ לעיריית תל אביב וירושלים בנושא אנרגיה, אפשרי 2019למימון, מניסיונו של אורבך (
איות של הפרויקט ולא מהססות לתת להשיג מימון מהבנקים, שמבינים את היציבות והכד

הלוואות לעיריות כאשר מדובר על פרויקט פוטו וולטאי. עוד, חובה לשתף את כל הגורמים לרבות 
הורים, בתוכניות ובגורמים הטכניים, לנהל עבודות פרטניות מול מנהלי ביה"ס ולדהיערך ניהולית 

ריע למשך הלימודים התקין כמו וביצועית לרבות ביצוע עבודות ההקמה בחופשות בכדי לא להפ
ימים בלבד  1-4), משך ההקמה נארך בין 2019גם לשמור על בטיחות הילדים. משיחה עם דנן (

 ואפשר לקבועו לחופשה כמו פסח או החופש הגדול.
לאחר שמנגישים את המידע לבית הספר,ולהורים, יהיה נכון וחינוכי להנגיש את המידע לתלמידים 

גרת כנס שאלות ותשובות לגורמים בכירים ומנוסים בתחום האנרגיה והוריהם. אפשרי במס
 המתחדשת. וחשיפת התלמידים לפרויקט הווה שיעור חינוך סביבתי.

אשמח להרחיב בנושא ולהציג ממצאים כספיים יותר קונקרטיים, 

בברכה, 

 עדי בנבניסטי
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 לפועל PVדורית בנט, מנכ"לית אילת אילות, על השלבים בהוצאת פרויקט  –ראיון  8.2

 2019פברואר  סמינר ערבה. מסגרת התקיים בהריאיון 

 ש': למה יש עיריות שעדיין לא הקימו מתקני פוטו וולטאי על גגות מבני ציבור?
ת': "ככל הנראה הם לא יודעים עד כמה הדבר מניב יתרונות. ניצול פוטנציאל ג יעניק פתרון מקיף 
הנוגע בכמה תחומים: סביבתיים, מיתוג העיר כ"עיר ירוקה" וזה מקרב את ישראל לעמידה 
ביעדים מדיניים, צורכים פחות אנרגיה פוסילית אז מזהמים פחות, , המשאבים הטבעיים והמגוון 

. יש את היתרון הקהילתי בו מכניסים תרבות "ירוקה" וקידום CO2וגי נשמרים ויפלט פחות הביול
ערכים סביבתיים, יצירת עתיד בריא יותר, חינוך דור העתיד לשמירה על הסביבה וחיסכון בחשמל 
ואף לרתום את הקהילה להשתתף. היתרון הכלכלי כמובן. מהווה תמריץ כספי לעיריות עניות 

ודפי היצור" לחברת חשמל. מעבר לכך שהוא חוסך בעלויות והוצאות שוטפות בטווח למכור את "ע
שנים. וגם יתרונות טכנולוגיים היא  25 -ל 20הארוך הביטוח והתחזוקה זולים, והאחריות נעה בין 

משתווה לערים מתקדמות ואף מנתבת את החשמל העודף לשימושים אחרים שמתרחשים בשטח 
 עילות כמו להאיר את מגרשי בית הספר או הצהרונים וכד'.בית ספר מעבר לשעות הפ

 ש': מי הגורמים המעורבים בפרויקט?
ת': נחלק את זה לתוך העירייה ומחוץ. בתוך העירייה יש את הועדה המקומי והפיקוח על הבניה, 

יה יש את חברת יאגף רישוי, מבני ציבור, גזברות, מינהל חינוך ואיכות הסביבה. מחוץ לעיר
 ל, בנקים וקבלניםהחשמ

 ש': איך מוציאים פרויקט שכזה לפועל?
ה, לגורמים המובילים ית': "זה קל. על הפרויקט להיות בעל שלושה שלבים. הראשון, פניה לעירי

בו, בניהם ראש אגף החינוך, האחראי על האנרגיה ומהנדס העיר. בשלב השני יש לפנות למנהל בית 
 להורים ולתלמידים". הספר ובשלב השלישי להנגיש את המידע

 ש': ומה עושים בכל פניה? 
ה נכון למתג את העיריה כירוקה, סביבתית, שומרת על המגוון הביולוגי. אך ית': "בפניה לעירי

בסופו של דבר מה שמעניין את העירייה זה הרווח/החיסכון הכלכלי. יצור חשמל בהיקף זול יחסית 
אחר כך אמרנו שפונים למנהל בית הספר. צריך  וניהול מערכת פשוטה ללא הקצאת קרקע נוספת.

להציג לו תוכנית מפורטת, ציון היתרונות הסביבתיים והכלכליים והדרך שבה הפרויקט יכול למנף 
יה כמו עלויות, תחזוקה, משך הקמה וכו'. יהפרויקט שהוצגו לעיר את בית הספר, להציג את פרטי

לשתף את ההורים ע"י עלונים ושיחות הסברה  ולבסוף להנגיש את המידע להורים ולתלמידים. יש
באסיפות הורים. לקיים פאנל או ערב הסברה בו יאפשרו את הצגת הנושא והצפת שאלות וחששות 
מול גורם מוסמך שידע לתת תשובות מקצועיות ולחשוף את התלמידים לפרויקט בשיעור חינוך 

 סביבתי".

 יקט יצליח?ש': לפני שיוצאים לדרך, מה צריך לדעת כדי שהפרו
ת': "צריך לחבר בין כל הגורמים השונים ולגרום להם להתגייס ולשתף פעולה. חשוב להיערך 
ביצועית וניהולית, להיות עם גמישות ותגובה מהירה. וחשוב לדאוג שעבודות ההקמה יהיו 
בחופשות כדי שבית הספר יתנהל כרגיל. לפעמים מנהלי בית הספר צריכים ליווי אז גם לוודא 

 דות פרטניות מול מנהלי בית הספר".עבו

 ש': מה הקשיים שעשויים לעלות? 
ת': שיתוף פעולה של גורמים רבים, הפרויקט החדשני מצריך הבנה עמוקה של צרכי הפרויקט 
להיות מבוצע בתקופה קצרה יחסית למשל כמו שאמרנו בחופש בחגים או בחופש הגדול שהם 

 ."ת זמנים מהירים לקבלת היתרזמנים שבית הספר לא פעיל ועמידה בלוחו

והמגמות  הטכנולוגיה עלשלומי לוי, מהנדס בכיר, מינהל השיווק חברת החשמל  -ראיון  8.3
 פוטו וולטאיםהבתחום המתקנים 

 איון:י. להלן סיכום הר2019מרץ,  26הריאיון היה טלפוני והתקיים ביום 

 ש': מהן המגמות בשוק?
ת': "בשנים האחרונות ישנה מגמה ברורה וגלובאלית, לייצר יותר חשמל באמצעות אנרגיות 
מתחדשות בעיקר דרך ניצול השמש, משום שהיא מקור בלתי נדלה, שלא כמו מקורות מתכלים 
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דוגמת דלקים, פחם, גז טבעי ונפט. המגמה תופסת תאוצה בעיקר בגלל פליטות גזי חממה 
 בה והאקלים לרעה".המשפיעים על איכות הסבי

 ש': מהי הטכנולוגיה בתחום האנרגיה הסולארית?
ת': "הטכנולוגיה מתחלקת לשני סוגים. הראשונה, תרמו סולארית שמשתמשת בקרני השמש 
ליצור חום, קיטור ובהמשך חשמל. התשתית מאסיבית בהיקף נרחב בעל השפעות חיצוניות. לרוב 

ולארית באשלים. השנייה, פוטו וולטאית הופכת את תהיה בסמכות ארצית דוגמת תחנת הכוח הס
קרני השמש לחשמל ישיר. היא בהיקף קטן, בעל השפעות חיצוניות מצומצמות. דוגמאות ביתיות 

כמו מחשבונים, פנסים ושעונים. זו אותה טכנולוגיה  80-לפוטו וולטאי אנחנו מכירים כבר משנות ה
רי. אנחנו מכירים את צורתו הנפוצה ביותר כדוד רק בסדר גודל עצום יחסית, לשימוש ביתי ומסח

מסך החשמל הדרוש לייצור  8%-השמש שנמצא ברוב הבתים בישראל וחוסך כבר היום כ
 בישראל".

 ש': אז בעצם יש יצור מקומי ונרחב? 
ת': " הטכנולוגיה מתחלקת לשתי קבוצות עיקריות, כן. לייצור חשמל מקומי משתמשים 

יש לה פאנלים באמצעותם האור הופך לאנרגיה חשמלית. וכשאת עובדת  ,PVבטכנולוגיה של תאי 
על הקמת פאנלים על גגות, תדעי שזה משתייך לקבוצת השיוך המקומי. לייצור חשמל נרחב, 
משתמשים בתחנות כוח פוטו וולטאיות. שם מצמידים לתאים עדשות ומראות כדי ליצור מרכז 

 קרינה עוצמתי יותר. 

 החסרונות של המערכת הפוטו וולטאית? כי ממאמרים ומראיונות עולה כי הכל ורודש': מה 
ת': "בעיקר התלות במחזוריות הטבע, כלומר בימים מעוננים או גשומים או בשעות הלילה 
התפוקה תהיה נמוכה משמעותית, ובנוסף גם עלות ההקמה גבוהה. אם מדברים על מתקנים 

סיכוי שבעוד איקס שנים יקימו מגדל שיצל על המערכת ויפגע אביב, יש -שממוקמים בעיר כמו תל
 באפקטיביות שלה".

 ש': מבחינה מערכתית, הנדסית, איך המערכת עובדת? |
ת': " היא מורכבת מאוסף פאנלים שלרוב עשויים סיליקון. היתרון שהוא לא מתכלה, מצוי בשפע, 

מת הקרינה, הטמפרטורה והסביבה. לא מזיק לסביבה ומוליך למחצה. איכות ההולכה מושפעת מר
שקרני השמש, המורכבים מפוטונים, שהם חלקיקים זעירים שמכילים כמויות שונות של אנרגיה 

-"משוגרים" מהשמש ופוגעים בתאים ללא שינוי בכמות האנרגיה שבהם. הלוח הסולארי מורכב מ
שנייה מקבלת אותו. שכבות סיליקון שונות. אחת מוסרת חלקיק חשמלי טעון בשם אלקטרון וה 2

 Directהטחת הפוטון בלוח משחררת אלקטרון מאחד הלוחות וכך נוצר חשמל ישיר המוכר בשם
Current (DC)  יתרונה של המערכת הינו בכך שלשם יצור חשמל לא נדרשת שמש ישירה. כל תא .

זן בנוגע וולט, כאשר הפאנלים מיוצרים במגוון גדלים. בכדי לסבר את האו 0.6-ל 0.5מייצר בין 
תאים. החשמל הישיר מוזרם לממיר מתח,  60-הפאנל בגודל מטר רבוע מורכב מכ –לאמות המידה 

, כך שיהיה ניתן להשתמש AC (Alternating Currentשם מתקיימת המרה לזרם חשמל חלופי (
בחשמל המופק לצרכי היום יום. זרם החשמל כעת מועבר מהממיר לבית לוח הבקרה שמזין את 

 ."משק הביתהחשמל ל

 ש': איך מוכרים חשמל לחברת החשמל?
ת': "אם במשך היום, ייצור החשמל גבוה מהצריכה בפועל, "עודפי הייצור" מוזנים חזרה לחברת 
החשמל שרוכשת את העודפים. אם הצריכה גבוהה יותר מייצור החשמל שהמערכת מסוגלת לייצר, 

 החשמל".המערכת מפסיקה לעבוד וצריכת החשמל היא דרך חברת 

 ש': מהי מערכת יעילה?
ת': "יעילות המערכת משתנה בהתאם לסוג הסיליקון שבתא יש סוג גבישי שהוא  מאסיבי יותר 

. יש שני 17.5%-ל 12%ויש סרט דק שהוא בנוי משכבות דקות. היעילות של סיליקון גבישי נעה בין 
ות דקות של סיליקון שנחתכו מאפייני סיליקון גבישי, "פולי" שהוא סוג סיליקון שמורכב משכב

מתוך כמה גושים של סיליקון. השני, "מונו" שהוא סיליקון ש מורכב משכבות סיליקון שנחתכו 
. התא בנוי 11% -ל 6%מתוך גוש בודד. הסוג השני הינו סרט דק. יעילותו נמוכה יותר ונעה בין 

התא יעיל פחות, צריך שטח משכבות דקות יותר של סיליקון וזול יותר לייצר אותם. ככלל, ככל ש
 מ"ר. 15ל  10ולסרט דק צריך בין  8, לפולי צריך 7מ"ר גדול יותר להפיק יחידת קוט"ש למונו צריך 

 ש': יש סוגי מתקנים?
קילו ואט ומחוברים לרשת  50ת': " בוודאי. הם מתחלקים לשלוש קטגוריות. קטנים שהספקם עד 

מתח נמוך, הם ימוקמו בדרך כלל בחצרות או גגות בתי מגורים, מבני ציבור, חניונים, מבני תעשייה 
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מגה ואט ומחוברים לרשת מתח נמוך או  12 -קילו ואט ל 50וחקלאות. יש בינוניים שהספקם בין 
מגה ואט ומחוברים לרשת הולכה. לרשת יש תחנת משנה  12גבוה. ויש גדולים שהספקם מעל 

 ".לקישור רשתות  החשמל גבוהות לנמוכות. סוגי המתקנים הם לפי הספק

 ש': מה משפיע על התפוקה?
ת': אור ונצילות התא. בכדי שתהיה מקסימאלית חשוב לנקות את הפאנלים מאבק בכדי למנוע 
הצללה. ובנוסף לדאוג שהפנאלים מקוררים כי עליה במעלת צלסיוס אחת מקטינה את יעילות של 

.  הקירור יכול להיות "אקטיבי" משמע, החלפת חום ע"י צינורות מים היתרון הוא 0.5%התא ב 
שאת המים החמים אפשרי לנצל להזרמה בברזים. או "פסיבי" משמע, צלעות קירור המוצמדות 

ן דרום. שם, הנצילות הגבוהה ודבר שמשפיע על התפוקה זה כיוון הפאנלים לכיולמערכת. עוד 
 ביותר וקליטת האור הרבה ביותר".

תקנים פוטו וולטאים על גגות על מרועי אורבן, יועץ לעיריית ירושלים ותל אביב יפו  –ראיון  8.4
 מבני ציבור מטעם חברת הייעוץ "סביבות פרויקטים"

 איון:יבמשרדי החברה שבירושלים. להלן סיכום הר 2019אפריל,  3 הריאיון התקיים ביום

 ש': האם הפרויקט כדאי כלכלית?
ת': "אין כאן שאלה, ברור שהפרויקטים כדאיים כלכלית. וכמו כל מוצר שמכניסים לשוק הכלכלי 

מובן שזה כלכלי. יש המון פרויקטים כאלו שיוצאים לפועל  –כסף  Xורבים רוצים לקנות אותו ב 
 ולא בכדי. השוק מאוד חם".

חברתי שלה יש בה הרבה מאוד בתי ספר, -ש': בבית שמש היא עיר ייחודית, מעבר לדירוג כלכלי
 האם זה יכול להשפיע מבחינה כלכלית?

ת בהחלט תהיה, ויש יתרון ת': יש בה הרבה בתי ספר, הביקוש יכול להיות גדול. כדאיות כלכלי
 לגודל.

 ש': מה האתגר הכי גדול להוצאת פרויקט כזה אל הפועל?
ת': "האתגר להקצות תקציב. כי לא לכל עירייה יש את התקציב להתחיל פרויקט שכזה. האתגר 
השני הוא המומחיות הנדרשת שאין למקבלי ההחלטות. אך מנגד, יש לעירייה אלפי תחומים שהם 

הם מיסוד העניין והם עדיין מטפלים בהם ועוסקים בהם. לשם כך, הם יעסיקו אנשים לא מבינים ב
כמוני שהם יועצים חיצוניים לרשויות מקומיות בנושא מסויים, והם יסייעו להקים פרויקט כזה 
שמצריך ידע בהנדסה, כלכלה, מכרזים, רגולציה והסדרות תעריפיות של רשות החשמל שהם 

סטטוטורית למרות שבוטל הפטור ועדיין זה חלק מהתחום. כמו כן,  מנהלים את השוק, והבנה
מכרזים שהעירייה צריכה להוציא כדי למצוא את הגורם המתאים להנעת הפרויקט. בעיניי האתגר 
הכי גדול הוא למצוא את המודל הכי מתאים ושיהיה מקס' יעיל. משום שאף אחד לא נכנס 

 אחרים זולת כסף". לפרויקט ירוק באמת ממניעים סביבתיים או

 קילו ? 50ש': כשאתה אומר פטור אתה מתכוון להיתר מעל ל
קילו שזה סדר גודל של חצי דונם. היום הפטור  50ת': כן.  הייתה תקופה שהפטור מהיתר היה עד 

קילו שזה משהו מאוד גדול ואין כמעט מבנים שנכנסים לסדר הגודל הזה. וגם  690מהיתר הוא עד 
יפור להוציא אישור לתחומי האנרגיה סולארית דרך חברת חשמל. יש כל מיני אם כן, זה לא ס

ממשקים מולם שצריך להבין בהם, מה מותר ומה אסור אבל זה לא מסובך מכל פרויקט הנדסי 
 אחר".

אקונומי נמוך יכולה להניע פרויקט שכזה מבחינה -ש': איך בית שמש שהיא עיר במדרג סוציו
 כלכלית?

ולות לבחור או ללכת לבנק ולקבל מימון, אין שום סיכון או דחיה מכיוון שיש לבנק ת': העיריות יכ
ביטחון מאוד גדול בכדאיות וכושר ההחזר של הפרויקט. בנקים ישמחו לתת הלוואות. הפרט יכול 

בשיטת  80%לקבל מימון כספי מלא ובמידה ולעירייה יש הלוואת, הבנק ילווה לה עד גובה של 
פרויקט שכזה הוא פרויקט כלכלי. אף רשות לא תשקיע סכומי כסף שכאלה רק הלוואה בנקאית. 

משום שזה ירוק. והבנק מבין את יתרונות פרויקט שכזה והביטחון שבפרויקט שכזה ונרתם 
 להשתתף".

 ש': "לא כדאי לשכור יזם? או להשכיר את הגגות? איזה עוד חלופות יש?"
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ות מרכזות הון עצמי או מלוות מבנק מימון וכאמור ת': "עיריות מתחלקות לארבע. חלק מהעירי
אין שום בעיה לקבל מימון כי הבנק בטוח ביציבות הפרויקט בכלכליות ובכדאיות שלו. חלקן 

מהבנק, והחלק האחרון הוא סוג העירייה בעלת  80%שנמצאות בגירעונות יקבלו מימון בגובה 
הגגות. גם זה אפשרי ואז יש חברות  גירעונות קשים יותר ושם עיריות פונות למכרז להשכרת

שמוכנות לשכור את הגג מהעירייה, להקים עליו מבנה ששייך להם, ואז לשלם לעירייה תמורת זה 
דמי שכירות לעירייה. ויש עיריות שמקימות פרויקטים כאלו ללא הלוואות אבל זה כמעט ולא 

 קורא.
 ."יש הבנה שזה מאוד כלכלי יש לציין כי היום רוב העיריות לא משכירות את הגגות כי 

 ש': במונחים מספריים כמה זה "מאוד כלכלי"?
רווח. בתחום של רשויות עירוניות מדובר על רווח מאוד גבוה.  15%התשואה בסביבות ה "ת': 

. פרויקט שכזה 20% -בעולם העיסקי זה קצת פחות, שם תשואה כלכלית גבוהה יהיה סביב ה
 ".שנים 5-6מחזיר את עצמו בין 

 ש': למה פרויקט שכזה יציב?
שנה עם המדינה, ויש ביטחונות בחוזה. אין הרבה הפתעות עם  20כי יש חוזה עם המדינה ל "ת': 

היה מעט מאוד ידע, היום יש הרבה מאוד  2010השמש. כשהנושא של פאנלים סולאריים פרח בשנת 
ולכן הרבה הולכים על פרויקטים ידע ויודעים לסמוך על הפרויקטים האלו ועל ההכנסות שלהם, 

 ".כאלו הן בעולם העסקי והן בעולם הפרטי

 ש': האם פיילוט יכול להיות רעיון טוב?
ת': "אפשר לעשות פיילוט. היתרון הוא שאתה בוחן את עצמך ורואה איך הפרויקט מגיב בסביבה. 

לקנות אוטו, הוא קודם כל אבל מצד שני, זה כמו שאדם רוצה לקנות אותו ואז הוא יעשה פיילוט 
יקנה שני גלגלים ואחר כך את ההגה ויתקדם ככה עד שתתקבל תמונה שלמה. במצב כזה לא נכון 
לעשות פיילוט כי אתה הולך לעיריות שכנות ומסתכל מה הם עשו, זה לא משהו שהוא נדיר, או לא 

להבין. החיסרון של מובן. וכל עירייה שלא מבינה בנושא לא צריכה לנסוע עד קצה העולם כדי 
 פיילוט הוא שמדובר על פרויקט קטן והוא יהיה מאוד יקר כי יש חיסרון לקוטן ויתרון לגודל".

 ש': אז מה עירייה יכולה לעשות כדי בכל זאת להיות זהירה?
 ת': היא יכולה לעשות את הפרויקט בצורה מדרגית. כלומר, התחלה ואז המשך".

 מ"ר?  200ספר, בערך  ש': כמה עולה גג ממוצע של בית
 ש"ח. לא מדובר על כסף גדול לרשות עירונית". 400,000 -ש"ח ל 300,000ת': "זה עולה בערך בין 

 ש': כמה זמן לוקח להוציא תהליך כזה לפועל?
ת': "שנתיים עד שיש את כל ההיתרים ויוצרים לדרך. הבניה של המתקן לוקחת כחודש ימים 

 ."בלבד

 ת בית שמש לא הוציאה פרויקט שכזה אל הפועל עדיין?ש': למה לדעתך עיריי
ת': "איפה שפרויקט שכזה לא יצא היום אל הפועל, זה בעיקר בגלל חוסר יכולת כלכלית או בגלל 
שאין פונקציות שיובילו את הפרויקט הזה בתוך הראשות עצמה, או חוסר מודעות. החששות של 

כמו בכל דבר חדש. ובנוסף צריך להיזהר משימוש העירייה להקים פרויקט שכזה הוא מובן לגמרי, 
 מיותר בכספי ציבור".

 ש': כמה פרויקטים כאלו יש לדעתך היום בישראל שיצאו כבר לפועל או בעשייה?
רשויות ואני סבור שחצי מהן אם לא יותר הוציאו פרויקטים שכאלו כמעט  250ת': "יש בישראל 

בירושלים עשו את הפרויקט בדירוג, בארבע אין עיר משמעותית שלא עשתה פרויקט שכזה. 
 . "פעימות. לא חסר אנשים ויועצים שמבינים בזה

הצבת מתקן  עלעופר אברג'יל, איש משק בישיבת ההסדר קריית חינוך בבית שמש. –ראיון  8.5
 פוטו וולטאי על מבנה גג הישיבה

 שמש, בישיבת קריית חינוך בית 2019באפריל,  1הריאיון התקיים ביום 

 ש': מתי התקנתם את המערכת? 
, בתקופת החופש הגדול, כלומר בקיץ משום שזה זמן 2015-16התקנו אותה בשנת "ת': 

 ."שהתלמידים לא נמצאים בשטח הבניין. ההחלטה הייתה בטיחותית מתוך דאגה לתלמידים
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 ש': למה החלטתם להקים מתקן סולארי? 
מדובר על החלטה ירוקה, טובה לסביבה, וגם החלטה כלכלית. רצינו לחסוך בהוצאות  "ת':

 ."החשמל

 ש': באמת הוצאות החשמל קוזזו? 
כן. אני לא יכול להגיד שמשמעותית כי המתקן מונח על גג אחד מתוך כארבעה מבנים שיש "ת': 

ר מדובר על חיסכון בסדר גודל לנו בשטח בית הספר, כולל כיתות לימוד ופנימיה, אבל בסופו של דב
 ."מהוצאות החשמל החודשיות שלנו. סדר גודל של מאות אלפי שקלים בשנה 30%-של כ

 ש': האם אתם מוכרים עודפי ייצור? 
 ת': "לא. אנחנו צורכים חשמל יותר ממה שאנחנו מייצרים, ולכן אין לנו מה למכור".

 ש': מאיפה המימון לפרויקט?
 ."תרומה שידידי הישיבה בארה"ב תרמו לנו בנדיבות רבהמדובר על "ת':

 ש': אפשר לשאול כמה עולה מערכת שכזאת? 
מ"ר משטח הגג. מערכת שכזו עלתה  250לוחות סולארים שמכסים  154זאת מערכת בעלת "ת': 

 ".שקלים 350,000

ניתם ליזם? ש': למי פניתם בכדי להוציא את הפרויקט לפועל? עשיתם זאת באופן עצמאי או שפ
. המערכת היא עסקית בשיטת מונה GreenCoמי שהריץ עבורנו את הפרויקט הייתה חברת "ת': 

נטו. מוקמת על גבי גג רעפים. החברה ליוותה אותנו ושלחה מהנדס שיבחן את היכולת של הגג 
 ".לשאת את הפאנלים

 ש': הייתם זקוקים להיתר?
 כן לא היה צורך בהיתר".קילו ול 40"לא. המערכת היא בהספק של  ת':

ש': האם הייתה איזה שהיא התנגדות להקמת המתקן? בעיריית תל אביב ההורים התנגדו בטענה 
 שהמערכת מסוכנת בריאותית, האם נתקלתם בדבר כזה? 

ת': "לא. אצלנו זה לא קרה. ואנחנו מהבחינה הזאת לא קיבלנו התנגדות. הדאגה היחידה הייתה 
 נו את המערכת כאשר לא היו תלמידים במתחם הישיבה".בטיחותית, וכאמור התק

 ש': ההורים יודעו?
כן בוודאי. מדובר על תהליך ארוך יחסית. לקח לנו שנה מרגע התכנון ועד להפקת חשמל. "ת': 

ההורים ידעו על כך כאשר הרעיון היה "על הנייר" ולפני ההתקנה עצמה. הודענו להם על כך 
 בנקודות זמן שונות".

 להצבת מתקן סולארי על גג בית הספר של בנו על ההתנגדותגל תורג'מן,   –ראיון  8.6

 2019מרץ,  24הריאיון הטלפוני התקיים ב 

 ... למה התנגדת?2012ש': אז ספר לי מה ארע בשנת 
כי העירייה ומשרד החינוך רק רצו להרוויח ולא עשו בדיקה בטיחותית. הפאנלים קיבלו אישור "ת': 

ל שתי גגות ובפועל הותקנו על שלוש. לא על הגג של המזכירות וההנהלה אלא על כיתות הקמה ע
לימוד. זה היה מחדל שלל ממש. פשוט יום אחד הגענו לבית הספר וראינו את הקולטים שנראים 
כמו דוד שנש והבנו שמדובר על מתקן סולארי לייצור חשמל. מבירור מול מנהלת בית הספר, אמרו 

ל פרויקט של החברה הכלכלית. שהמטרה היא ליצור ולמכור חשמל לחברת החשמל. לנו שמדובר ע
ואף שקל לא יגיע לבית הספר אלא ישירות לקופת העירייה.  הממיר ששמו פולט קרינה ולמרות 

מטרים מהילדים, הוא היה קרוב מידי. בשום שלב לא הגיעו  5ההנחיות שהוא צריך להיות רחוק 
ת שלנו ולא בדקו את כושר הנשיאה של המתקנים הכבדים על גג בית מההנדסה לבדוק את הטענו

 הספר. הנושא נסגר כאשר קיבלנו אישורים שהבנים יכול לשאת את המערכות". 

 ש': בן כמה היה הילד שלך אז?
 ת': "הוא.. היה בכיתה ב' או ג' בבית ספר מגן".
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 ש': איך העניין נסגר?
ועשתה בדק בית .. תיקנו את כל הליקויים שהתרענו. לקחנו ת': "העיריה החליטה שאנחנו צודקים 

 אנשי מקצוע פרטיים".

מ, חברה יזמית הפועלות בתחום המערכות הסולאריות ”דני דנן, מנכ"ל ארנפוינט בע  –ראיון  8.7
 על יזמות בעולם האנרגיה הסולארית

 .2019, מרץ 24איון התקיים ב יהר

 עליו רוצים להתקין מערכת סולארית?ש': האם יש דרישות מסוימות לגג 
ת': "ברמת העיקרון ניתן להתקין על כל גג (רעפים או בטון שטוח למעט אסבסט). חיסכון משמעותי 

מ"ר. חיסכון משמעותי הכוונה אלפי שקלים בשנה. המיקום המיטבי  60יתקיים על גגות ששטחם 
צים או גורמים אחרים ומוגנת של המערכת היא בנקודה בה יש שמש ישירה  ללא צל ממבנים, ע

ממפגעים אפשריים כמו ענפים או רוח חזקה. הכיוון הטוב ביותר להתקין מערכת הוא לצד דרום. 
 זהו כיוון בו הקרינה חזקה והמערכת יעילה יותר". 

 ש': האם המערכת בטוחה? כי היו הורים שהפגינו נגד הצבת מתקנים בעיר תל אביב
יא מורכבת ע"י אנשי מקצוע והחלקים מקוריים. אין תוספת סיכון או ת': "בוודאי שהיא בטוחה. ה

קרינה מהמערכת ולמעשה כל מכשיר חשמלי פולט קרינה אפילו הנייד. המערכת  מוכרת בכל בית 
כי היא על אותו רעיון של דוד שמש. כאן היא לא חושפת חוטים ולמעשה המערכת שלה כלכך 

 לגג". ידידותית שהצרכן לא צריך בכלל לעלות

 ש': מהו אורך החיים הצפוי של המערכת?
קשה לחזות בדיוק כי המערכות שמותקנות היום צעירות. ההערכה היא שמשך החיים של "ת': 

מהתפוקה שייצרה ביום  85%שנה שבזמן הזה המערכת תייצר כ  25-30פאנל סולארי הוא סביב ה 
 ההתקנה שלה". 

 ש': מה בנוגע לתחזוקה? אפשר לבד? צריך יזם? 
חת לשישה חודשים ובדיקה של הסוללה אחת ת': " התחזוקה כוללת ניקוי פשוט של המערכת א

לחמש שנים. המערכת מגיעה עם בקר שמראה כמה המערכת מייצרת כךם שקל לעקוב אחר ירידה 
 בתפוקה וזה מרמז על טיפול"

 ש': יש אחריות על המערכת?
לכל אחד מהם  ABB. וממירים של  ,Suntech Powerת': " אנחנו מתקינים פאנלים של חברת 

 .שנים של אחריות על תפוקת הייצור של המערכת 15שנים ועוד  10א של אחריות מל
 .על התקנת המערכת מספקת אנרפוינט שנתיים אחריות

את המערכת יש לבטח באחת מחברות הביטוח המוכרות, בסדר גודל של אלפי שקלים למערכת 
 בינונית למוסד לימודי" 

 ש': מהו החיסכון?
בתנאי השמש של ישראל,  .(kW) קילוואט 1מערכת יכולים להפיק מטר רבוע של  10ת': "ככלל, כל 

 .שעה (קוט"ש) בשנה-קילוואט 1650-קילוואט כ 1ניתן לייצר עבור כל לוח 
מטר רבוע  10אגורות. לכן, התקנה של מערכת של  0.553קוט"ש הוא  1תעריף רשות החשמל עבור 

מטר רבוע,  100מזה,  10בשנה. התקנה של מערכת בגודל פי  ₪ 912תניב לכם חיסכון בהיקף של 
שנה, היא צפויה להניב לכם  25-30במהלך כל חייה של המערכת, לאורך  .בשנה ₪ 9100-תניב לכם כ

עלות ההתקנה של המערכת משתנה  .₪ 220,000-270,000חיסכון כספי בעלות החשמל בהיקף של 
יתן להעריך את עלות ההקמה של רוב המערכות לגדלים בהתאם לצרכיו היחודיים של כל לקוח אך נ

כאמור, עלות זו היא ההוצאה הבלעדית . ₪ 70,000-מטר רבוע) בכ 100-הביתיים הממוצעים (כ
 .שנים מהתקנת המערכת 8-השקעה זו תוחזר כבר לאחר כ .כמעט לכל אורך חייה של המערכת

בשנה, היא חסרת  13%לפחות על ההשקעה לאורך תקופת חייה, או  300%תשואת המערכת, 
 תקדים. 

 מהם היתרונות הסביבתיים?ש': 
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שנפרסת  ,kW10 מהפליטות של ייצור חשמל בדרך מסורתית. מערכת סבירה של 95%ת': " חיסכון ב
טון לאורך  250-חמצני לאוויר מדי שנה ו-טון פחמן דו 10-מ"ר, יכולה לחסוך פליטה של כ 100על פני 

מדובר במניעת זיהום אוויר השווה לנסיעה של כמעט  .פעילותה המובטחת של המערכתשנות  25
 "מיליון קילומטר במכונית משפחתית

 מה על העיריה לעשות כדי להתחיל את התהליך? ש':
ת': "קודם כל יש לתכנן את שטח המתקן על הגג, אם ניתן לעשות את כל הגג או חצי ממנו, זה 

ל הגג, הצללות ועוד. כל אלו יבטיחו שהמערכת תניב את המקסימום. בדברים שמוצבים עמתחשב 
, 2014מ"ר לא צריכה היתר לפי חוק הפרגולות משנת  600אחר כך יש לדאוג להיתרים. מערכת עד 

אבל צריך ליידע את הועדה העירונית (לבניה) על ביצוע ההתקנה, להשיג אישור ממינהל החשמל 
ת מים וחשמל. כבר לא משלמים ארנונה על המערכת) חברת על חיבור לתשתיו 4ולהגיש טופס 

החשמל מגיעה להחליף את המונה בבניין מכיווני (צריכה בלבד) לדו כיווני (צריכה וייצור) וההתקנה 
-1היזם / הקבלן. פרק הזמן שלוקח להתקין את הפאנלים הוא בין  Hשל המערכת על הגג נעשית ע"

 ים אישור ממשרד האנרגיה".ימים. אחרי שהמערכת מותקנת מקבל 4

 ש': מניסיונך, מאיפה המימון?
ת': "ע"י הלוואה או רכישה במזומן. שלאחר החזרת ההלוואה מקבלים נטו כסף לכיס. אנחנו 

 מאפשרים הלוואה דרך כאל".

נעמי צור, סגנית ראש העיר לשעבר בתחום תכנון עירוני וסביבה, על ההחלטה –ראיון  8.8
 אל הפועל. PVט קלהוציא פרוי

 2019פברואר,  19הריאיון התקיים במסגרת סמינר ערבה ב 

 ש': מדוע החלטתם להתחיל ולהוציא את הפרויקט הזה אל הפועל?
. והפאנלים 20%ב  2020ת': "ירושלים חתומה על אמנה להפחתת פליטות גז החממה עד שנת 
המיוצר בדרך מסורתית  מסייעים לנו ומצמצמים האופן משמעותי הפליטות ע"י שימוש בחשמל

 מזהמת".

 ש': האם בית הספר קיבל רווח מהפרויקט?
מתוך סך  70%-בשנה, שהם כ ₪ 10,000ת': " כל בית ספר שהקימו עליו מתקן פוטו וולטאי מקבל 

 הכספים שמועברים מחברת חשמל לעירייה עבור ייצור חשמל סולארי עודף".

פרויקטים פוטו  עלכלכלית של עיריית ירושלים חברת מוריה, החברה ה -פניות הציבור  8.9
 וולטאים על גגות מבני חינוך בירושלים

 2019מרץ,  27המכתב נשלח ב 

ש': "שלום למחלקת פניות הציבור של חברת מוריה, שמי עדי איזבל בנבניסטי, סטודנטית לתואר 
עורכת במסגרת שני במדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב. רציתי לטובת מחקר שאני 

הלימודים לקבל נתונים על הפרויקטים שביצעתם, בתחום המתקנים הפוטו וולטאים על גגות מבני 
ציבור ובכללם בתי ספר. אודה אם תוכלו להתחשב בתשובתכם במספר המערכות הסולאריות 
שהוקמו, עלותן, צפי החזר ההשקעה, כמה חשמל המערכת מפיקה בשעה, האם יצא מכרז או 

ה היא היזם. וכל נושא אחר שתרצו להביא לידיעתי. המחקר יוגש בסופו של דבר למרצה ישהעירי
 שמנחה את הפרויקט ולעיריית בית שמש ששוקלת ברצינות התחלת פרויקט שכזה.

 תודה רבה, עדי בנבניסטי

 

ת': "עדי שלום, אנו שמחים לשמוע על התעניינותך בפרויקט. עיריית ירושלים קיימה פרויקט 
מערכות סולריות,  50, באמצעות חברת מוריה 2011מדורג. כלומר, היא הקימה בקיץ של שנת 

קט: שהוקמו על גגות בתי ספר ומרכזים קהילתיים  ברחבי העיר. בין בתי הספר שהשתתפו בפרוי
 -בית ספר דנמרק, הגימנסיה, קשת, בית חינוך , פולה בן גוריון ועוד.  עלויות ההתקנה עמדו על כ
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מגה ואט חשמל בשעה וצפי החזר ההשקעה צפוי עד  2.5-המערכת מיועדת להפקת כ, ₪מיליון  35
, כלומר פחות מעשור. הפרויקט נוהל על ידי חברת מוריה שהוציאה מכרז. הקבלנים 2020שנת 

וחברת "ענבר אנרגיה". הקבלנים הזוכים תכננו  GreenTops ,NextComהזוכים במכרז הינם 
התקינו והפעילו את המתקנים והם אף מתחזקים אותם. חברת החשמל אישרה את הפרויקט והוא 

שנים מיום ההקמה. יש לציין כי במסגרת הפרויקט, הותקנה מערכת לימוד סולארית בכל  20ימשך 
להעשיר את ידע התלמידים בתחום האנרגיה המתחדשת והפקת אנרגיה סולארית. בית ספר בכדי 

המערכת מציגה בזמן אמת את הביצועים של המערכת הסולארית ונערכו פעילויות לתלמידים 
מערכות סולאריות על גגות מבני חינוך ומרכזים קהילתיים ע"י זוכות  41, הוקמו 2012בנושא. בשנת 

קילו וואט , מתפרסת על  50. כל מערכת מספקת GreenTops –ו SolarPower ,NextComהמכרז: 
מיליון קוט"ש  1.8 –בסה"כ מדובר על החזר של כ . ₪מיליון  15דונם והעלות  15-שטח כולל של כ

לשנה". הרווחים כולם מועברים  ₪מיליון  8 –חשמל נקי בשנה המוערך בחיסכון בהוצאות של כ 
ועדים לטובת הקמת פרויקטים בעיר ומשלמת לעיריית ירושלים לתקציב השוטף של החברה והם מי

 ."עבור כל בית ספר עליו נבנה התקן₪  10,000

 קרינה ממתקני פוטו וולטאי , עללהגנת הסביבההמשרד  –פניות הציבור  8.10

 26.3.19 

 הקמת מתקנים פוטו וולטאים על גגות בתי ספרהנדון: 

 שלום לאגף הדוברות.

אביב, בחוג למדיניות ציבורית,  –איזבל בנבניסטי ובמסגרת מחקר של אוניברסיטת תל עדי שמי 
בנושא התקנת מתקנים פוטו וולטאים על מבני חינוך בעיריות המדורגות באשכול סוציו אקונומי 

 נמוך. 

לאחר שיחות עם מנהלים בכירים בחברת החשמל לישראל, עיריית בית שמש, המרכז לשילטון 
 ל ועוד.. אני פונה אליכם בכדי לקבל את התיחסות המשרד לנושא הקרינה. מקומי בישרא

ההתנגדות הגדולה להקמת מתקני פוטו וולטאי על גגות בתי ספר בעיר מגיעה מהורים מודאגים, 
 שטוענים כי ישנה סכנה או חשש לבריאות הילדים.

מגנטית כגורם  ) הגדיר את השדות שפולטים אנרגיה אלקטרוWHOארגון הבריאות העולמי (
 , מה ההמלצות בעניין החשיפה? מהי רמת החשיפה המירבית? 3מסרטן אפשרי בדרגת סיכון 

אני מבינה שיש בקרה ופיקוח של המשרד. מהם ממצאי הבדיקות העדכניים? 

 תודה מראש.

 בברכה,

 בנבניסטיעדי 

 פרטי יצירת קשר:

 איזבל שלום רב,ת': "

 להלן תשובת ראש תחום קרינה בלתי מייננת במשרדנו:

 וולטאית מאפשרת המרת קרינת אור לחשמל. -" טכנולוגיה פוטו
מערכות פוטו וולטאיות בנויות ממספר רכיבים כאשר הממיר וכבלי החיבור לרשת החשמל מייצרים 

הגדיר שדות  (WHO) שארגון הבריאות העולמיאת רוב השדה האלקטרומגנטי. מכיוון 
 .אלקטרומגנטיים כגורם מסרטן אפשרי, יש להגביל את החשיפה לשדות כאלה
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וולטאי אינה -עמדת המשרד להגנת הסביבה היא, כי קרינה בלתי מייננת הנפלטת ממתקן פוטו
ופי במרחק מטר וכבלי מתח החיל 4מסכנת את בריאות הציבור, כל עוד הממיר מותקן במרחק של 

 מטרים מאזור שהייה קבוע. 2של לפחות 
באתר המשרד להגנת הסביבה פורסם נוהל למתן היתר למתקנים פוטו וולטאים שמטרתו לקבוע 
קריטריונים ותנאים למתן "היתר לסוג" להקמתם ולהפעלתם של מתקנים פוטו וולטאים לייצור 

 ביבה מפני חשיפה למפגעי קרינה."מגה וואט, תוך הגנה על הציבור והס 1חשמל בהספק של עד 

 בברכה,
 מיכל ריבלין

 ראש תחום פניות ציבור
 וחופש מידע

מידת הסכמה של ההורים להצבת מתקן פוטו וולטאי על גג התיכון וחטיבת  –שאלון  8.11
 הביניים ברנקו וויס

הביניים ברנקו וויס תוצאות השאלונים שחולקו להורים לתלמידים בבית הספר התיכון וחטיבת 
 בנוגע להצבת מתקן פוטו וולטאי על גג בית הספר

 חטיבת ביניים –מתנגדים במידה רבה 
"אני לא חושב שבית הספר הוא מקום לייצר בו חשמל. בשביל זה יש תחנות כח וחברת חשמל. אני 

נה. לא מסכים שייצרו חשמל על גג בית הספר של הבת שלי ושהיא תהיה חשופה למחלות וקרי
 לדעתי אם היה קם פרויקט שכזה הייתי מתנגד נחרצות".

 חטיבת ביניים –מתנגדים במידה מעטה 
"מתקנים סולארים בשטח בית הספר הם לא לרוחי בעיקר כי שמעתי שזה מסרטן. וילדים 

שמגיעים ללמוד, כל יום, ולהיות בשטח בעל קרינה כל יום יכול להיות קטלני. אני ארצה לקרוא 
 פרויקט והטכנולוגיה לפני שאחווה דעה".עוד על ה

 ניטראלי תיכון
 "לא מכירה את הנושא מספיק טוב, כרגע אני לא יודעת אם אני מסכימה"

 ""כי אין לי דעה בנושא

 ניטראלי חטיבת ביניים
"התחום נראה לי מורכב. אם יש אישור ממשרד הבריאות אני לא אתנגד. מצד שני אני לא עף 

 הנושא"לקדם את 
 "לא נראה לי קריטי. לא משנה לי כלכך אם יוקם פרויקט כזה או לא"

 "לא בטוח שפרויקט כזה יכול להתאים לבית שמש אבל אני חושב שיש מה לנסות"
"זה לא תחום שהורים צריכים להתערב בו. בשביל זה יש את מנהל בית ספר ועד ההורים. רוב 

 יל לענות על שאלה כזאת".ההורים אני מאמין לא מבין ממש בתחום בשב

 תיכון –מסכים המידה מועטה 
 מסכים במידה מועטה תיכון

"אני חושב שהדבר הכי טוב הוא שקודם כל נשמע מה זה הפרויקט הזה לפני. בגדול נשמע שמדובר 
 שתוכנית טובה וחיונית"

 "אני חושבת שזה הדבר הנכון לעשות"
 שיחסוך בחשמל""היתרונות שלו ברורים ואני ארצה שיהיה מתקן 

 "חשמל ירוק זה דבר מבורך"
 "צריכה של חשמל סולארי יכולה לעשות את הסביבה שאנחנו חיים בה למקום טוב יותר"

"אם אפשר לייצר חשמל ללא חברת חשמל, זה אומר שבית הספר חוסך כסף, אני אשמח שבכסף 
 שייחסך ישקיעו בפעילויות לטובת הילדים"

 ויצא לפועל" "איזה יופי של רעיון! הלואי
"עדיין יש מה לבדוק, כמו תקנים וחסרונות אבל בגדול נשמעת כמו תוכנית וין וין לכל אחד. 

חשמל זה דבר יקר וחיסכון בו טוב גם לעירייה וגם לסביבה. בסופו של דבר אנחנו דואגים לעתיד 
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 ילדנו, ודאגה לסביבה היא דאגה גם להם"

 מסכים במידה מוטעה חטיבת ביניים
"נשמע כמו יופי של דבר, אני יודע שזה פועל בכמה בתי ספר באזור המרכז.. הגיע הזמן שזה יכנס 

 גם לבית שמש"
 "התקדמות טכנולוגית זה תמיד דבר טוב"

"גם ככה יש על הגגות מזגנים ודודי שמש, אני לא רואה סיבה למה לא להניח על הגג גם פאנלים 
ם בבתי מגורים. אני חושבת שמדובר על דבר חיובי סולאריים. משתמשים בטכנולוגיה הזאת ג

 שיש להכניס לתוכנית העירייה ויפה שעה אחת קודם
"החיסכון בחשמל יכול להיות שיעור יפה לילדים על חיסכון בחשמל. אני מקווה שהכסף שבית  

 הספר חוסך יועבר לילדים בבית הספר. זה הדבר הנכון לעשות".
ל אני חושבת שצריך לנקוט במשנה זהירות כי מדובר על ילדים. "בטח שאני מסכימה לפרויקט. אב

אם יהיה ליקוי בטיחות או נזק רפואי כל זה לא יהיה שווה כלום. צריל להוציא את הפרויקט 
 בצורה חכמה ולבחון את כל האפשרויות"

"יש הרבה יתרונות ובניהם צריכת חשמל שלא מזהמת. זה יכול לעשות גלים, ולהקרין גם על 
 הגות האנשים בסביבת המתקן. אנשים יתנהגו אחרת וזה מקסים"התנ

 תיכון -מסכים במידה רבה 
 "?איך לא עשו את זה קודם. זה הלם רציני. מה, בית שמש עד כדי כך מאחור"
כמה יתרונות בפעולה אחת. זה הנושא החם ואני מאמינה שזה יוכל ללמד את הילדים לחסוך "

לים לקופת העירייה או בית הספר ככה שזה יחזור אלינו. בחשמל, ובמקביל להכניס כמה שק
 "מסכימה מאוד להוציא לפועל את הפרויקט

זאת ההשקעה הכי כדאית לעירייה. אחרי כמה שנים הכסף יחזור ואז ההפקה של החשמל תהיה "
חינם. אני מכיר כמה אנשים שעשו את זה באופן פרט על גג הבנין. זה הדבר הכי חם היום ואני 

 "ם במידה רבהמסכי
 ."אין לי כל התנגדות ולו הכי קטנה לפרויקט. רק יתרונות ומלא"
הפרויקט מכניס הרבה ערכים טובים לחיסכון באנרגיה ושמירה על איכות הסביבה. העיר לפני "

כשנה עברה שינוי מטורף ומרגישים שראש העיר עושה הרבה לטובת קידום בית שמש לעיר ירוקה 
 "ה לשמוע ששוקלים את הפרויקט הזה. שיעור טוב לילדים ולנוומתחדשת אני מאוד שמח

פרויקט שמביא תקוה. חבל שרק עכשיו שוקלים את זה, כשהילדה שלי מסיימת עכשיו תיכון. זה "
 "היה יכול להיות ערך מוסף גדול ללמוד בבית ספר ירוק

 םחטיבת ביניי -מסכים במידה רבה 
"בפעולה זו יוצרים חשמל ירוק, מבנה בית הספר מואר. על ידי שימוש באנרגיית השמש ואני 

חושבת שמדובר על בפעילות חשובה ומבורכת. הייתי שמחה שיותר מבנים בעיר יהיו ירודים כולם 
יכולים לצאת מורווחים מכך" 

ת הצעד הנכון. זה נכון בדיוק בשלב שגוברת תאוצה של ערים טכנולוגיות בארץ, אנחנו עושים א"
חברתית, סביביתית, לעתיד ילדנו ולכלכלה של היום. זה דבר הכרחי וחשוב וטוב מאוד שמדברים 

 ."על זה ומתכננים את זה. העתיד הגיע ונותן תקווה
אין אפילו סיבה קטנה להתנגד לפרויקט הזה. הוא ירוק חבתרי סביבתי כלכלי ממש כל החבילה. "

את השינוי בבית שמש ונחמד שיתחילו עם זה בבית ספר שלנו. תמיד היינו בשעה טובה! מרגישים 
 054-****735הראשונים לחדש. אני אשמח לשמוע ולהתעדכן איך מתקדם. שרון 

 תצלומים של מתקני פוטו וולטאי על גג ישיבת קריית חינוך בית שמש - GISצילומי  8.12

ממערכת המידע הגאוגרפי של עיריית  2019ל, אפרי 6כל המפות המופיעות בנספח זה נשלפו ביום 
 בית שמש

 :מקרא

 שטח המוסד שמוגדר מבנה ציבור –בתכלת 
 שטח המבנה הבנוי –באפור 
 גבולות הרעפים על גג המבנה –באדום 
 שטח מגרש הספורט –בירוק 

 כביש –בכתום 
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 GISמפות 

מפת תכנון מבנה עירוני 

 אוויריתצלום 

 ותכנון מבנים עירוני) אווירימפה משולבת (תצלום 

מבנים בשטח בית הספר (מסומנים בסגול). ניתן לראות בבניין הדרומי ביותר את שטח מתקן 
 הפוטו וולטאי.  
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תצלום מתקני הפוטו וולטאי של גג המבנה. 

על ציר הזמן  GISמפות 

 הפרויקט, מצב גג הבניין טרם התחלת 2013שנת 
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. חלק מגגות הרעפים פורקו, ובמקומם ניתן לראות כי הוקמו מתקני פוטו וולטאי 2016שנת 
 ממוקמות לכיוון דרום בכדי לנצל את אור השמש בצורה המירבית

 . גג הבניין בסיום הפרויקט וכפי שנמצא כיום2018שנת 

 שטחיםתקריב מתקן פוטו וולטאי בצילום אוירי כולל פירוט 
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