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 תקציר מנהלים

 הפרוייקטתיאור 

 מבוא כללי:
וולטאים על גגות -מבקשת להקים מערכות לייצור חשמל באמצעות לוחות פוטו מועצה אזורית בני שמעון

. לשם כך ביצעה חברת "סביבות פרויקטים" סקר גגות מפורט, אותרו ציבור בבעלות הרשות המקומית מבני
גילעד הסקרים בשטח נעשו על ידי , ק"ו בהסדרה תעריפית  194.4מבנים מתאימים בהספק מותקן של 

-11.9.2121, עובד חברת סביבות פרוייקטים, בשיתוף עם מנהלי אחזקת המבנה בכל אתר, בתאריכים שטרום
אתרים בעלי פוטנציאל סולארי כפי שיפורט  חמש עשרהאתרים שנבדקו נמצאו  שעבה עשרמתוך  .1.11.2121

 להלן.

 הסדרה תעריפית:
 בהחלטת הרשות שנקבעה למכסה בהתאם, קו"ט 111( בגודל עד PVוולטאית ) –טכנולוגיה פוטו הסדרה ב
צר . תמורת על קוט"ש שייו2801102118מיום  149מס'  "הרשות"( בישיבה –חשמל )להלן  ציבוריים לשירותים

שנה, באופן שאינו צמוד  21אגורות )נכון למועד כתיבת שורות אלו(, למשך  41וימנה תשלם חברת החשמל 
 למדד.

 רכיבי הפרוייקט ואופן הפעולה

 וולטאית בקצרה: -מבוא למערכת פוטו
אטומים אשר נקראים "פוטונים" ואלו כשלעצמם בעלי אנרגיה -השמש שולחת לכדור הארץ חלקיקים תת

באה בניסיון  אשר יכולים ל"עורר" תהליכים אנרגטיים בחומרים אחרים. טכנולוגית התאים הפוטו וולטאים
"לכרות" את האנרגיה של אותם פוטונים. בתהליך זה, יש שימוש בחומרים הנקראים " מוליכים למחצה" 
אשר מוצבים אל מול השמש וכאשר שטף הפוטונים פוגע בהם, נוצר תהליך של שחרור אלקטרונים אשר 

 תינו.מוזרמים למערכת ומייצרים מפל מתח אשר מאפשר לנו לרתום את האנרגיה לשירו

( DCחשמל, מגיע מאותם חומרים מוליכים למחצה )פאנלים( כזרם ישיר ) -זרם האלקטרונים או בקצרה  
. לאחר 12Vועל מנת לייצב את אותו זרם, יש שימוש במייצב זרם על מנת לשמור על מתח אחיד שעומד על 

( על מנת שנוכל להטמיעו AC( לזרם חלופי )DCייצוב הזרם, יש מעבר למערכת אשר ממירה בין הזרם הישיר )
על זרם זה. בין היתר יש שימוש בעוד אביזרים כמו, שעון מדידה,  תבמערכת החשמל הארצית שכידוע, פועל

אשר נותן לנו לעקוב אחרי הספק המערכת, ובנוסף מאפשר לנו לאבחן ולעקוב אחרי התפקוד הכללי של 
  המערכת ולעיתים אחרי מודול ומודול.

ני הגנה אשר מאפשרים לבודד את המערכת מקו החשמל ובכך מאפשרים לנותני השירות כמו כן, יש מנגנו
לעבוד על קווי החשמל באופן בטוח ועוד אביזרים רבים אשר מאפשרים תפעול נכון, בטוח ויעיל של המערכת. 

כי סביר  -העכשווית הרבה מהרכיבים בנויים בתוך הרכיבים אחרים, כך למשל  בטכנולוגיהש חשוב לציין
 וכו'. בנוסף, יכול להיות שבחלק מהמקרים לא יהיה צורך בחלק זה או אחר.  קיים שעון בתוך ממיר הזרם
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 נעול ומוגן מפני עליית ילדיםסולם עלייה לגג,  4איור 

ממירים למערכות סולריות, ממירים את הזרם  2איור 
שמתקבל מהמודולים לזרם עקיף על מנת "לדבר  הישיר

 באותה שפה" עם מערכת החשמל הארצית.

קרינת השמש  –וולטאים -מערך "מודולים" פוטו 3איור 
פוגעת בחומר המוליך למחצה ובכך משחררת אלקטרונים 

 .למערכת

 

דיאגרמה סכמטית של אופן פעולת מערכת פוטו  1איור 
 וולטאית
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 פירוט מבנים והערכת עלויות 
 

 

 

 

 

 טבלת מבנים  1טבלה 

פוט'  מס חוזה שם האתר יישוב 
 בקו"ט

 הערות

  21.1 142191811 מרכז ג'ו אלון להב 1

  14  גנים גורן ואסיף גבעות בר 2

  11.1 141711182 מעון יום גבעות בר 1

  11.1 142171171 מועדון  גבעות בר 4

 141991121 ביה"ס יובלי הנגב גבעות בר 1
 

166.8 
 

 

  12  מתחם גנים ומעון גבעות בר 1

 ישנם שני מגרשים עם אופציה לקירוי 114 142121198 בי"ס אזורי ניצני הנגב בית קמה 7

מבנה מועצה אזורית בני  בית קמה 8
 שמעון

141987812 41.1  

  177.2 141922212 גרגירים ופסח מחסן, בית קמה 9

 מונה וארון ראשי נמצאים בספרייה 11.1  בית הקשיש ברוש 11

  8.4  ספריה ברוש 11

 מונה נמצא בספריה 11.8  מעון יום ברוש 12

מערכת החשמל נמצאת בבית הספר,  14.4  אולם ספורט שומריה 11
 בניה מתקדמים אולם בתהליכי

בית הכנסת בתהליכי חיבור למערכת  21.2  בית כנסת שומריה 14
 4החשמל ולקבלת טופס 

  18  מתחם גנים שומריה 11
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 תיקי אתר
 

 מרכז ג'ו אלון
 

 יישוב: להב

 בעל המבנה: מועצה אזורית בני שמעון

 

 

   

 הערה ערך סעיף פרק 

מצב 
היתרי 
 המבנה

   היתר מבנה

   4טופס 

תיאור 
 המבנה

 

   הצללות טבעיות

  מ"ר 14 הצללות מלאכותיות 

אתר מורשת +  סוג מבנה
 ביה"ס

 

  1 מספר המבנים עליהם מתפרס האתר

 יש חלק אחד של רעפים צריך לבדוק האם רלוונטי בטון + איסכורית סוג הגג

 מטר 4מבנה מוזיאון  מטר  4-11 גובה הגג

יש גישה של  הגישה לגג
 מדרגות 

 למעט מבנה מוזיאון צריך סולם חיצונית למבנה

 ישנם גגות עם מעקה  חלקי חומר המעקה וגובה מעקה

   הצללות גג

  מזגן אחד להזזה הפרעות

 למעט נקודות מעטות שדרוש תיקון תקין  מצב האיטום

  מ"ר 111 שטח אפקטיבי להתקנה

מערכת 
 החשמל

 

  142191811 מספר חוזה

  14111471 מספר מונה 

  111X1 גודל חיבור וסוג חיבור

ארון חשמל פנימי ראשי נמצא במבנה המזרחי, יש   מיקום לוח חשמל ראשי
 ארון חיצוני בחדר חשמל מזרחית לבית ספר

 חדר חשמל מזרחית לביה"ס  מיקום מונה צריכה חח"י

   סוג הארקה ומיקום

  לא האם קיים גנרטור במבנה

   המונהבעלות על 
יש לשקול  1.8מעטפת בגובה  יש חלק בגג בעל  הערות נוספות

, בנוסף גג המוזיאון בעל הגבהת קונסטרוקציה
 .שיפועים

  21.1 סיכום פוטנציאל סולארי )קו"ט( סיכום

 סיכום סקר מרכז ג'ו אלון 2טבלה 
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 נספחים:
 

 המערכותתצ"א אתר עם מיקומי  -נספח א'

  

 תצ"א מרכז ג'ו אלון עם מיקומי המערכות5 איור



 

 11 

 תמונות מהשטח -נספח ב'

  

 גג צפוני מבנה מרכזי9 איור

 חלק רעפים מבנה ביה"ס6 איור

 גג איסוכרית מבנה מרכזי7 איור

 מבנה מוזיאון בשיפועגג 8 איור
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 תמונות מערכת החשמל -נספח ג'

 

  

 מונה חשמל מרכז ג'ו אלון14 איור

 ארון חשמל ראשי בחדר חשמל חיצוני10 איור

מפסק חשמל ראשי בחדר 11 איור
 חשמל חיצוני

 מפסק חשמל ראשי מבנה מרכזי12 איור

 ארון חשמל פנימי מבנה מרכזי13 איור
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 תמונות חשבון חשמל -נספח ד'

 

 

 

 

 

  

 2חשבון חשמל מרכז ג'ו אלון עמ'  16איור 
 1חשבון חשמל מרכז ג'ו אלון עמ'  15איור 
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 גנים גורן ואסיף
 

 יישוב: גבעות בר

 בעל המבנה: מועצה אזורית בני שמעון

 

 

  

  

 סיכום סקר גנים גורן ואסיף 3טבלה 

 הערה ערך סעיף פרק 

מצב 
היתרי 
 המבנה

   היתר מבנה

   4טופס 

תיאור 
 המבנה

 

   הצללות טבעיות

 הצללה של קיר מדרום מ"ר 1 הצללות מלאכותיות 

  גני ילדים סוג מבנה

  1 מספר המבנים עליהם מתפרס האתר

  בטון+ איסכורית סוג הגג

  מטר 4 גובה הגג

סולם זמני חיצונית  הגישה לגג
 למבנה

 

 אין מעקה בחלקים של האיסכורית מטר, בטון 1.1 המעקה וגובה מעקהחומר 

   הצללות גג

  מזגנים להזזה 1 הפרעות

  דרוש תיקון מצב האיטום

  מ"ר 221 שטח אפקטיבי להתקנה

מערכת 
 החשמל

 

   מספר חוזה

   מספר מונה 

  11X1 גודל חיבור וסוג חיבור

 לגן גורן מימיןכניסה   מיקום לוח חשמל ראשי

 חיצונית למבנה  מיקום מונה צריכה חח"י

   סוג הארקה ומיקום

  לא האם קיים גנרטור במבנה

   בעלות על המונה
   הערות נוספות

  14 סיכום פוטנציאל סולארי )קו"ט( סיכום
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 נספחים:
 

 תצ"א אתר עם מיקומי המערכות -נספח א'

   

 תצ"א גנים גורן ואסיף עם מיקומי המערכות17 איור



 

 18 

 תמונות מהשטח -נספח ב'

  

 גג בטון גנים גורן ואסיף19 איור

 חלק איסכורית גן גורן ואסיף18 איור



 

 19 

 תמונות מערכת החשמל -נספח ג'

  

 מפסק חשמל ראשי גנים גורן ואסיף21 איור

 ארון חשמל ראשי גנים גורן ואסיף20 איור



 

 21 

 תמונות חשבון חשמל -נספח ד'
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 מעון יום
 

 יישוב: גבעות בר

 בעל המבנה: מועצה אזורית בני שמעון

 

 

  

  

 סיכום סקר מעון יום 4טבלה 

 הערה ערך סעיף פרק 

מצב 
היתרי 
 המבנה

   היתר מבנה

   4טופס 

תיאור 
 המבנה

 

   הצללות טבעיות

 הצללה מדרום מ"ר 4 הצללות מלאכותיות 

  מעון סוג מבנה

  1 מספר המבנים עליהם מתפרס האתר

 בטון+ איסכורית  סוג הגג

  מטר 4 גובה הגג

 סולם זמני חיצונית למבנה  הגישה לגג

 אין מעקה על גגות האיסכורית מטר, בטון 1.1 חומר המעקה וגובה מעקה

   הצללות גג

   הפרעות

  תקין מצב האיטום

  מ"ר 271 שטח אפקטיבי להתקנה

מערכת 
 החשמל

 

  141711182 מספר חוזה

   מספר מונה 

  121X1 גודל חיבור וסוג חיבור

  כניסה למעון חשמל ראשימיקום לוח 

 חיצונית למבנה  מיקום מונה צריכה חח"י

   סוג הארקה ומיקום

  לא האם קיים גנרטור במבנה

   בעלות על המונה
   הערות נוספות

  11.1 סיכום פוטנציאל סולארי )קו"ט( סיכום



 

 22 

 נספחים:
 

 תצ"א אתר עם מיקומי המערכות -נספח א'

 

  

 תצ"א מעון יום עם מיקומי המערכות22 איור



 

 21 

 תמונות מהשטח -נספח ב'

  

 גג בטון מעון יום24 איור

 גג איסכורית מעון יום23 איור



 

 24 

 תמונות מערכת החשמל -נספח ג'

  

 מפסק חשמל ראשי מעון יום26 איור

 חשמל ראשי מעון יוםארון 25 איור



 

 21 

 תמונות חשבון חשמל -נספח ד'

 

 

 

 

 

 

  

 1חשבון חשמל מעון יום עמ'  27איור 
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 מועדון
 

 יישוב: גבעות בר

 בעל המבנה: מועצה אזורית בני שמעון

 

 

  

  

 סיכום סקר מועדון 5טבלה 

 הערה ערך סעיף פרק 

מצב 
היתרי 
 המבנה

   היתר מבנה

   4טופס 

תיאור 
 המבנה

 

   הצללות טבעיות

   הצללות מלאכותיות 

  מועדון נוער סוג מבנה

  1 מספר המבנים עליהם מתפרס האתר

  איסכורית סוג הגג

  מטר 4 גובה הגג

 סולם זמני חיצונית למבנה  הגישה לגג

  אין מעקה חומר המעקה וגובה מעקה

   הצללות גג

   הפרעות

  תקין מצב האיטום

  מ"ר 184 שטח אפקטיבי להתקנה

מערכת 
 החשמל

 

  142171171 מספר חוזה

  11194229 מספר מונה 

  121X1 גודל חיבור וסוג חיבור

 מערביבמבנה צפון   מיקום לוח חשמל ראשי

 בכניסה ליד השער  מיקום מונה צריכה חח"י

   סוג הארקה ומיקום

  לא האם קיים גנרטור במבנה

   בעלות על המונה
   הערות נוספות

  11.1 סיכום פוטנציאל סולארי )קו"ט( סיכום



 

 27 

 נספחים:
 

 תצ"א אתר עם מיקומי המערכות -נספח א'

  

 תצ"א מועדון עם מיקומי המערכות28 איור



 

 28 

 תמונות מהשטח -נספח ב'

  

 גג איסכורית מועדון29 איור



 

 29 

 תמונות מערכת החשמל -נספח ג'

  

 מונה חשמל מועדון32 איור

 מפסק חשמל ראשי מועדון30 איור

 ארון חשמל ראשי מועדון31 איור



 

 11 

 תמונות חשבון חשמל -נספח ד'

 

 

 

 

 

 

  

 1חשבון חשמל מועדון עמ'  34איור  2חשבון חשמל מועדון עמ'  33איור 
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 ביה"ס  יובלי הנגב
 

 גבעות בריישוב: 

 אזורית בני שמעון בעל המבנה: מועצה

 

 

  

  

 סיכום סקר ביה"ס יובלי הנגב 6טבלה 

 הערה ערך סעיף פרק 

מצב 
היתרי 
 המבנה

   היתר מבנה

   4טופס 

תיאור 
 המבנה

 

   הצללות טבעיות

   הצללות מלאכותיות 

  בית ספר סוג מבנה

  4 מספר המבנים עליהם מתפרס האתר

  ורעפיםבטון  סוג הגג

  מטר 4-7 גובה הגג

סולם זמני  הגישה לגג
 דרך פיר

 למעט מבנה מנהלה בעל סולם קבוע

  מטר, בטון 1.2 חומר המעקה וגובה מעקה

   הצללות גג

מזגנים  17 הפרעות
 להזזה

מ"ר הפרעות של בליטות בגג ומבנה באמצע מבנה  41
 מנהלה

 שדורשים תיקון למעט חלקים ספציפים תקין מצב האיטום

  מ"ר 2211 שטח אפקטיבי להתקנה

מערכת 
 החשמל

 

  141991121 מספר חוזה

  12111112 מספר מונה 

  911X1 גודל חיבור וסוג חיבור

 חיצונית לביה"ס בדרך לשער כניסה  מיקום לוח חשמל ראשי

 חיצונית לביה"ס בדרך לשער כניסה  מיקום מונה צריכה חח"י

   ומיקום סוג הארקה

   האם קיים גנרטור במבנה

   בעלות על המונה
מטר  4בשלושה מבנים יש חלק על הגג בעל מעטפת של   הערות נוספות

 גובה יש לשקול הגבהת קונסטרוקציה
  111.8 סיכום פוטנציאל סולארי )קו"ט( סיכום



 

 12 

 נספחים:
 

 תצ"א אתר עם מיקומי המערכות -נספח א'

  

 תצ"א ביה"ס יובלי הנגב עם מיקומי המערכות35 איור



 

 11 

 תמונות מהשטח -נספח ב'

  

 גג חלק מזרחי מבנה מנהלה40 איור

 ו'-גג חלק מזרח מבואה ה'36 איור

 גג חלק אמצעי מבנה מנהלה בעל מבנה עם גג איסכורית37 איור

 מטר 4חלק בגג בעל מעטפת בגובה 38 איור

 ו'-גג חלק רעפים מבואה ה'39 איור



 

 14 

 תמונות מערכת החשמל -נספח ג'

  

 הנגבמונה חשמל ביה"ס יובלי 45 איור

 מבנה מנהלהארון חשמל בתוך 41 איור

 מפסק חשמל בתוך מבנה מנהלה42 איור

מפסק חשמל ראשי ביה"ס 43 איור
 יובלי הנגב

 ארון חשמל ראשי ביה"ס יובלי הנגב44 איור



 

 11 

 תמונות חשבון חשמל -נספח ד'

 

 

 

 

 

 

  

 1חשבון חשמל ביה"ס יבולי הנגב עמ'  46איור  2חשבון חשמל ביה"ס יבולי הנגב עמ'  47איור 



 

 11 

 מתחם גנים ונעון
 

 יישוב: גבעות בר

 בעל המבנה: מועצה אזורית בני שמעון

 

 

  

  

 סיכום סקר מתחם גנים ומעון 7טבלה 

 הערה ערך סעיף פרק 

מצב 
היתרי 
 המבנה

   היתר מבנה

   4טופס 

תיאור 
 המבנה

 

   הצללות טבעיות

   הצללות מלאכותיות 

מתחם גן ילדים  סוג מבנה
 ומעון

 

  2 מספר המבנים עליהם מתפרס האתר

  בטון  סוג הגג

  מטר 4-1 גובה הגג

סולם זמני חיצונית למבנה, למעון ישנו סולם  -לגן  הגישה לגג
 קבוע

  מטר, בטון 1.1-1 חומר המעקה וגובה מעקה

   הצללות גג

 7מ"ר איסכורית על הגג, בנוסף  4תעלות מזגנים ו מ"ר הפרעות 1 הפרעות
 דודי שמש להזזה 1ו  מזגנים

  תקין מצב האיטום

  מ"ר 711 להתקנהשטח אפקטיבי 

מערכת 
 החשמל

 

   מספר חוזה

  18112441 מספר מונה 

   גודל חיבור וסוג חיבור

  מעון מיקום לוח חשמל ראשי

  בחניה מיקום מונה צריכה חח"י

   סוג הארקה ומיקום

   האם קיים גנרטור במבנה

   בעלות על המונה
 מטר 1בגובה ישנה חומה באמצע הגג   הערות נוספות

  12 סיכום פוטנציאל סולארי )קו"ט( סיכום



 

 17 

 נספחים:
 

 תצ"א אתר עם מיקומי המערכות -נספח א'

  

 תצ"א מתחם גנים ומעון עם מיקומי המערכות48 איור



 

 18 

 תמונות מהשטח -נספח ב'

  

 גג מעון50 איור

  גג גן אלומה וקציר49 איור



 

 19 

 תמונות מערכת החשמל -נספח ג'

  

 פילר מונה חשמל 55 איור

 ארון חשמל גנים51 איור

 מפסק חשמל נמצא בגנים52 איור

 מפסק חשמל ראשי נמצא במעון53 איור

 ארון חשמל ראשי נמצא במעון54 איור



 

 41 

 

 תמונות חשבון חשמל -נספח ד'

 

 

 

 

 

  



 

 41 

 בי"ס אזורי ניצני הנגב
 

 יישוב: בית קמה

 בעל המבנה: מועצה אזורית בני שמעון

 

 

  

  

 סיכום סקר בי"ס אזורי ניצני הנגב 8טבלה 

 הערה ערך סעיף פרק 

מצב 
היתרי 
 המבנה

   היתר מבנה

   4טופס 

תיאור 
 המבנה

 

 הצללות עצים מסביב מ"ר 11 הצללות טבעיות

   הצללות מלאכותיות 

  בית ספר  סוג מבנה

נכללים  מגרשים עם אופציה לקירוי) לא 2ישנם  9 מספר המבנים עליהם מתפרס האתר
 בשטח אפקטיבי(

 למעט אולם הספורט בטון סוג הגג

 מטר 8למעט אולם הספורט שמגיע ל מטר 4 גובה הגג

סולם זמני  הגישה לגג
 חיצונית למבנה

 אין גישה לגג האולם

מטר,  1.2-1.8 חומר המעקה וגובה מעקה
 בטון

 

   הצללות גג

 מזגנים להזזה 27  הפרעות

 למעט חלקים ספציפיים שדורשים תיקון תקין מצב האיטום

  מ"ר  2111 שטח אפקטיבי להתקנה

מערכת 
 החשמל

 

  142121198 מספר חוזה

  17111917 מספר מונה 

  911X1 גודל חיבור וסוג חיבור

  מבנה מנהלה מיקום לוח חשמל ראשי

 לא נמצא שייך לקיבוץ  מיקום מונה צריכה חח"י

   סוג הארקה ומיקום

   האם קיים גנרטור במבנה

   בעלות על המונה
 קורות לאורך 1קורות לרוחב 7באולם ספורט יש   הערות נוספות

  114 סיכום פוטנציאל סולארי )קו"ט( סיכום



 

 42 

 נספחים:
 

 תצ"א אתר עם מיקומי המערכות -נספח א'

  

 בי"ס אזורי ניצני הנגב עם מיקומי המערכותתצ"א 56 איור



 

 41 

 תמונות מהשטח -נספח ב'

  

 מגרש כפול עם אופציה לקירוי61 איור

 תמונת פנים גג אולם ספורט57 איור

 גג מבוא דרומית58 איור

 גג מבואה ד' 59 איור

 מבואה מנהלהגג 60 איור



 

 44 

 תמונות מערכת החשמל -נספח ג'

  

 מפסק חשמל פנימי מבנה הנהלה65 איור

 ארון חשמל פנימי מבנה הנהלה62 איור

 מפסק חשמל ראשי חיצונית למבנה הנהלה63 איור

 ארון חשמל ראשי חיצונית למבנה הנהלה64 איור



 

 41 

 

 תמונות חשבון חשמל -נספח ד'

 

 

 

 

 

  

 1חשבון חשמל בי"ס ניצני הנגב עמ'  66איור  2חשמל בי"ס ניצני הנגב עמ' חשבון  67איור 



 

 41 

 מבנה מועצה 
 

 בית קמהיישוב: 

 בעל המבנה: מועצה אזורית בני שמעון

 

 

  

  

 מבנה מועצהסיכום סקר  9טבלה 

 הערה ערך סעיף פרק 

מצב 
היתרי 
 המבנה

   היתר מבנה

   4טופס 

תיאור 
 המבנה

 

   הצללות טבעיות

   הצללות מלאכותיות 

  מבני מועצה סוג מבנה

  1 מספר המבנים עליהם מתפרס האתר

 \רעפים סוג הגג
 איסכורית

 למעט מבנה מרכזי בעל גג בטון

  מטר 7-4 גובה הגג

למעט מבנה מרכזי יש גישה לגג בטון דרך יציאה  אין גישה הגישה לגג
 2מאגף חינוך קומה 

 מטר 1בטון בעל מעקה  למעט גג אין מעקה חומר המעקה וגובה מעקה

   הצללות גג

 מזגנים להזזה, מערכת רמקולים להזזה 4  הפרעות

  תקין מצב האיטום

 רעפים דרומיים בלבד מ"ר 111 שטח אפקטיבי להתקנה

מערכת 
 החשמל

 

  141987812 מספר חוזה

  1121422 מספר מונה 

   גודל חיבור וסוג חיבור

מבנה מחלקת  מיקום לוח חשמל ראשי
 אחזקה

 

מאחורי מבנה  מיקום מונה צריכה חח"י
 מרכזי

 

   סוג הארקה ומיקום

   האם קיים גנרטור במבנה

   בעלות על המונה
   הערות נוספות

  41.1 סיכום פוטנציאל סולארי )קו"ט( סיכום



 

 47 

 נספחים:
 

 תצ"א אתר עם מיקומי המערכות -נספח א'

  

 תצ"א מבני מועצה עם מיקומי המערכות68 איור



 

 48 

 תמונות מהשטח -נספח ב'

  

 רעפים מבנה מזרחי71 איור

 רעפים מבנה צפוני69 איור

 גג מבנה מרכזי70 איור



 

 49 

 מערכת החשמלתמונות  -נספח ג'

  

 מונה חשמל מבנה מועצה74 איור

 מפסק חשמל ראשי מבנה מועצה72 איור

 ארון חשמל ראשי מבנה מועצה73 איור



 

 11 

 תמונות חשבון חשמל -נספח ד'

 

 

 

 

 

 

  

 1חשבון חשמל מבנה מועצה עמ'  75איור 



 

 11 

 מחסן, גרגירים ופסח
 

 בית קמהיישוב: 

 בעל המבנה: מועצה אזורית בני שמעון

 

 

  

  

 סיכום סקר מחסן, גרגירים ופסח 10טבלה 

 הערה ערך סעיף פרק 

מצב 
היתרי 
 המבנה

   היתר מבנה

   4טופס 

תיאור 
 המבנה

 

   הצללות טבעיות

   הצללות מלאכותיות 

  מחסנים  סוג מבנה

  1 מספר המבנים עליהם מתפרס האתר

  איסכורית סוג הגג

  מטר 4-7 גובה הגג

  אין גישה הגישה לגג

  אין מעקה חומר המעקה וגובה מעקה

   הצללות גג

 חלונות בגג מחסן מ"ר 11 הפרעות

   מצב האיטום

  מ"ר 1818 שטח אפקטיבי להתקנה

מערכת 
 החשמל

 

  141922212 מספר חוזה

  18111121 מספר מונה 

   גודל חיבור וסוג חיבור

 לוח ראשי חברת חשמל ליד מונה במשרדי הוועדה  מיקום לוח חשמל ראשי

 במשרדי הוועדה   מיקום מונה צריכה חח"י

   סוג הארקה ומיקום

   האם קיים גנרטור במבנה

   המונה בעלות על
   הערות נוספות

  177.2 סיכום פוטנציאל סולארי )קו"ט( סיכום



 

 12 

 נספחים:
 

 תצ"א אתר עם מיקומי המערכות -נספח א'

  

 תצ"א מבנים אזור המועצה עם מיקומי המערכות76 איור



 

 11 

 תמונות מהשטח -נספח ב'

  

 מבנה גרגירים80 איור

 מבנה פסח78 איור

 מבנה מחסן79 איור

 תמונת פנים גג מחסן77 איור



 

 14 

 תמונות מערכת החשמל -נספח ג'

  

 ארון חשמל מבנה גרגירים84 איור

 ארון חשמל מחסן81 איור

 ארון חשמל ראשי חברת חשמל יחד עם פילר מונה82 איור

 מונה חשמל מבנים אזור המועצה 83 איור



 

 11 

 

 תמונות חשבון חשמל -נספח ד'

 

 

 

 

 

 

 

 1חשבון חשמל מבנים אזור המועצה עמ'  85איור  2חשבון חשמל מבנים אזור המועצה עמ'  86איור 



 

 11 

 

 בית הקשיש
 

 ברושיישוב: 

 בעל המבנה: 

 

 

  

  

 סיכום סקר בית הקשיש 11טבלה 

 הערה ערך סעיף פרק 

מצב 
היתרי 
 המבנה

   היתר מבנה

   4טופס 

תיאור 
 המבנה

 

   הצללות טבעיות

   הצללות מלאכותיות 

 מרכז לקשיש   סוג מבנה

  1 מספר המבנים עליהם מתפרס האתר

 איסכורית + בטון  סוג הגג

  מטר 4 גובה הגג

 סולם זמני חיצונית למבנה  הגישה לגג

  אין מעקה חומר המעקה וגובה מעקה

   הצללות גג

   הפרעות

  תקין מצב האיטום

  מ"ר 171 שטח אפקטיבי להתקנה

מערכת 
 החשמל

 

   מספר חוזה

   מספר מונה 

   גודל חיבור וסוג חיבור

ארון ראשי נמצא ארון משנה בחדר טיפולים,   מיקום לוח חשמל ראשי
 בספרייה

 בספרייה  מיקום מונה צריכה חח"י

   סוג הארקה ומיקום

  לא במבנההאם קיים גנרטור 

   בעלות על המונה
   הערות נוספות

  11.1 סיכום פוטנציאל סולארי )קו"ט( סיכום



 

 17 

 נספחים:
 

 תצ"א אתר עם מיקומי המערכות -נספח א'

  

 תצ"א בית הקשיש עם מיקומי המערכות87 איור



 

 18 

 תמונות מהשטח -נספח ב'

  

 גג בטון צמוד89 איור

 גג איסכורית88 איור



 

 19 

 תמונות מערכת החשמל -נספח ג'

 

 

  

 מפסק בארון משנה91 איור

 ארון משנה בבית הקשיש90 איור



 

 11 

 

 תמונות חשבון חשמל -נספח ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 11 

 ספריה
 

 ברוש יישוב:

 בעל המבנה: 

 

 

  

  

 סיכום סקר ספריה 12טבלה 

 הערה ערך סעיף פרק 

מצב 
היתרי 
 המבנה

   היתר מבנה

   4טופס 

תיאור 
 המבנה

 

 עץ מדרום מ"ר  1 הצללות טבעיות

   הצללות מלאכותיות 

  ספרייה  סוג מבנה

  1 האתרמספר המבנים עליהם מתפרס 

  איסכורית סוג הגג

  מטר 4 גובה הגג

 סולם זמני חיצונית למבנה  הגישה לגג

  אין מעקה חומר המעקה וגובה מעקה

   הצללות גג

   הפרעות

  תקין מצב האיטום

 רק רעפים דרומיים מ"ר 121 שטח אפקטיבי להתקנה

מערכת 
 החשמל

 

   מספר חוזה

   מספר מונה 

   חיבור וסוג חיבורגודל 

 בתוך המבנה  מיקום לוח חשמל ראשי

 בתוך המבנה  מיקום מונה צריכה חח"י

   סוג הארקה ומיקום

   האם קיים גנרטור במבנה

   בעלות על המונה
   הערות נוספות

  8.4 סיכום פוטנציאל סולארי )קו"ט( סיכום



 

 12 

 נספחים:
 

 המערכותתצ"א אתר עם מיקומי  -נספח א'

 

  

 תצ"א ספרייה עם מיקומי המערכות92 איור



 

 11 

 תמונות מהשטח -נספח ב'

  

 גג ספריה רעפים דרומיים 93 איור



 

 14 

 תמונות מערכת החשמל -נספח ג'

 

  

 ארון חשמל ראשי ספריה ובית הקשיש95 איור

 מונה חשמל ספריה ובית הקשיש94 איור



 

 11 

 

 תמונות חשבון חשמל -נספח ד'

 

 

  



 

 11 

 ברושמעון יום 
 

 ברוש יישוב:

 בעל המבנה: 

 

 

  

  

 ברושסיכום סקר מעון יום  13טבלה 

 הערה ערך סעיף פרק 

מצב 
היתרי 
 המבנה

   היתר מבנה

   4טופס 

תיאור 
 המבנה

 

   הצללות טבעיות

   הצללות מלאכותיות 

  מעון  סוג מבנה

  1 מספר המבנים עליהם מתפרס האתר

  איסכורית סוג הגג

  מטר 4 גובה הגג

 סולם זמני חיצונית למבנה  הגישה לגג

  אין מעקה חומר המעקה וגובה מעקה

   הצללות גג

   הפרעות

  תקין מצב האיטום

 רק רעפיים דרומיים מ"ר 141 אפקטיבי להתקנהשטח 

מערכת 
 החשמל

 

   מספר חוזה

   מספר מונה 

   גודל חיבור וסוג חיבור

 כניסה למעון  מיקום לוח חשמל ראשי

 בספרייה  מיקום מונה צריכה חח"י

   סוג הארקה ומיקום

   האם קיים גנרטור במבנה

   בעלות על המונה
 מונה החשמל נמצא בספרייה  הערות נוספות

  11.8 סיכום פוטנציאל סולארי )קו"ט( סיכום



 

 17 

 נספחים:
 

 תצ"א אתר עם מיקומי המערכות -נספח א'

  

 תצ"א מעון יום עם מיקומי המערכות 96 איור



 

 18 

 תמונות מהשטח -נספח ב'

  

 ברושגג מעון יום  97איור



 

 19 

 תמונות מערכת החשמל -נספח ג'

  



 

 71 

 

 תמונות חשבון חשמל -נספח ד'

 

 

  



 

 71 

 אולם ספורט חדש
 

 שומרייה יישוב:

 בעל המבנה: 

 

 

  

  

 סיכום סקר אולם ספורט שומרייה 14טבלה 

 הערה ערך סעיף פרק 

מצב 
היתרי 
 המבנה

   היתר מבנה

   4טופס 

תיאור 
 המבנה

 

   טבעיותהצללות 

   הצללות מלאכותיות 

 אולם ספורט   סוג מבנה

  1 מספר המבנים עליהם מתפרס האתר

 איסכורית מבודדת  סוג הגג

  מטר 8 גובה הגג

  אין גישה הגישה לגג

   חומר המעקה וגובה מעקה

   הצללות גג

   הפרעות

   מצב האיטום

 חלק דרומירק  מ"ר 141 שטח אפקטיבי להתקנה

מערכת 
 החשמל

 

   מספר חוזה

   מספר מונה 

   גודל חיבור וסוג חיבור

 בית ספר צמוד לאולם  מיקום לוח חשמל ראשי

 בית ספר צמוד לאולם  מיקום מונה צריכה חח"י

   סוג הארקה ומיקום

   האם קיים גנרטור במבנה

   בעלות על המונה
האולם לקראת סיום בניה לכן את תמונה בתצא. יש   הערות נוספות

חדר חשמל ממש בשער בית הספר, שם נמצאים 
המונים ויש גם ארון חשמל ראשי עם כל המפסקים 
שנמצא בתוך הבית ספר בחדר מורים. מצורף 

 מיקומים בתצא
  14.4 סיכום פוטנציאל סולארי )קו"ט( סיכום
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 נספחים:
 

 מיקומי המערכותתצ"א אתר עם  -נספח א'

  

 תצ"א מיקום אולם הספורט דרומית לבית ספר98 איור
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 תמונות מהשטח -נספח ב'

  

 חזית האולם100 איור

 תמונה פנימית של האולם99 איור
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 תמונות מערכת החשמל -נספח ג'

  

 מפסק חשמל ראשי של האולם103 איור

 חדר חשמל חיצוני בשער בית הספר101 איור

 ארונות חשמל בתוך בית הספר 102 איור
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 תמונות חשבון חשמל -נספח ד'

 

 

  



 

 71 

 בית כנסת שומריה
 

 שומריה יישוב:

 בעל המבנה: 

 

 

  

  

 סיכום סקר בית כנסת שומריה 15טבלה 

 הערה ערך סעיף פרק 

מצב 
היתרי 
 המבנה

  יש היתר מבנה

 בתהליך  4טופס 

תיאור 
 המבנה

 

   הצללות טבעיות

 הצללה של גג גבוהה מ"ר 1 הצללות מלאכותיות 

  בית כנסת  סוג מבנה

  1 מספר המבנים עליהם מתפרס האתר

  בטון סוג הגג

  מטר 7-9 גובה הגג

ומשם צריך סולם זמני  2ישנה מרפסת בקומה   הגישה לגג
 חיצונית למבנה

  מטר, בטון 1.1 חומר המעקה וגובה מעקה

   הצללות גג

   הפרעות

  תקין מצב האיטום

  מ"ר 111 שטח אפקטיבי להתקנה

מערכת 
 החשמל

 

 רק הכנה עדיין אין מונה יש  מספר חוזה

   מספר מונה 

   גודל חיבור וסוג חיבור

 חדר חשמל מימין לכניסה  מיקום לוח חשמל ראשי

 צפון מערבית למבנה  מיקום מונה צריכה חח"י

   סוג הארקה ומיקום

   האם קיים גנרטור במבנה

   בעלות על המונה
 הבית כנסת בשלבי סיום.  הערות נוספות

  21.2 פוטנציאל סולארי )קו"ט(סיכום  סיכום
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 נספחים:
 

 תצ"א אתר עם מיקומי המערכות -נספח א'

  

 תצ"א בית הכנסת עם מיקומי המערכות104 איור
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 תמונות מהשטח -נספח ב'

  

 גג מערבי תחתון בית הכנסת106 איור

 גג עליון בית הכנסת105 איור
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 תמונות מערכת החשמל -נספח ג'

  

 הכנה למונה חשמל 110 איור

 מפסק חשמל ראשי107 איור

 2ארון חשמל ראשי חלק 108 איור

 1ארון חשמל ראשי חלק 109 איור
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 תמונות חשבון חשמל -נספח ד'
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 תחם גנים רימון תאנה ותמרמ
 

 שומריה יישוב:

 בעל המבנה: 

 

 

  

  

 סיכום סקר מתחם גנים שומריה 16טבלה 

 הערה ערך סעיף פרק 

מצב 
היתרי 
 המבנה

   היתר מבנה

   4טופס 

תיאור 
 המבנה

 

   הצללות טבעיות

   הצללות מלאכותיות 

  גן ילדים  סוג מבנה

  2 מספר המבנים עליהם מתפרס האתר

  בטון סוג הגג

  מטר 4 גובה הגג

 סולם זמני חיצונית למבנה  הגישה לגג

  מטר 1 חומר המעקה וגובה מעקה

   הצללות גג

 מזגנים להזהה 1  הפרעות

  תקין מצב האיטום

  מ"ר 211 שטח אפקטיבי להתקנה

מערכת 
 החשמל

 

   מספר חוזה

  14111194 מספר מונה 

   גודל חיבור וסוג חיבור

יש בכל גן בכניסה וארון חיצוני ראשי נמצא ליד פילר   מיקום לוח חשמל ראשי
 מונים מסומן בתצא

 צפון מזרחי למבנה  מיקום מונה צריכה חח"י

   סוג הארקה ומיקום

   האם קיים גנרטור במבנה

   בעלות על המונה
מטר, יש צורך  2בכל גג ישנה מעטפת בגובהה של   הערות נוספות

 בהגבהת קונסטרוקציה
  18 סיכום פוטנציאל סולארי )קו"ט( סיכום



 

 82 

 נספחים:
 

 תצ"א אתר עם מיקומי המערכות -נספח א'

  

 תצ"א מתחם גנים עם מיקומי המערכות 111 איור
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 תמונות מהשטח -נספח ב'

  

 גג מבנה מזרחי מתחם גנים113 איור

 מעטפת גובהה על גגות הגנים112 איור
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 תמונות מערכת החשמל -נספח ג'

  

 פנימי ארון חשמל 114 איור מפסק חשמל ראשי פנימי117 איור

 פילר מונה חשמל115 איור

 ארון חשמל חיצוני מתחם גנים116 איור
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 תמונות חשבון חשמל -נספח ד'

 

 

 






























































































