
 תשובה  שאלה

 שאלות לאלעד כלפון:

העבודה בבתי הספר נעשתה עבור משרד האנרגיה ע"י חברת יעוץ  מהיכן הנתונים לגבי בתי ספר?
 ישראלית. אבקש מרוני שתפיץ את החומרים למשתתפי הפורום 

אשמח להבהרה, האם כיום ממש, אני  
יכולה במבנה ציבור שיש לי עליו פאנלים 

מוכרת חשמל לרשת, אני  סולאריים ואני 
יכולה חלק גם לאגור מהסולארי אנרגיה 

לעתות חירום, מה שנקרא מרכז חוסן 
 אנרגטי?

 

 להלן הנחיות להתקנת מערכת אגירה:
 hanhayot_ahttps://www.gov.il/he/departments/legalInfo/

gira_haluka 

בהחלט ניתן להתקין מערכת אגירה, כל התנהלות "מאחורי המונה" הינה 
מותרת, כל עוד היא עומדת בהנחיות רשות החשמל ובחוקי הבטיחות  

והזהירות הנדרשים. יש לשים לב גם להנחיות הימנעות מקרינה  
אלקטרומגנטית והגנה מפני שריפות בהתאם לפרסומי רשות החשמל 

 שרד להגנ"ס. והמ

יכול לחזור על ההחלטה האחרונה לגבי 
 חיוב פוטווולטאי על גני ילדים ובית ספר?

 

  1000, קובע כי כל בית ספר חדש ששטחו מעל 208סעיף בהחלטה 
 קוו"ט  15וולטאי בהספק מינימלי של - מטרים ידרש בהתקנת מתקן פוטו

 

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec208_2021 

  
הנחיות המשרד להגנת הסביבה ורשות החשמל מבטיחים מרחקים תקינים  

בין מערכות חשמליות ומוקדי פעילות.   עבודה ע"פ ההנחיות ובחינת 
 פויים והמרחקים מראש מבטיח שלא יהיה סיכון מקרינה הזרמים הצ

 שאלות ופרטים אודות תחרות בתי ספר מאופסי אנרגיה: 

ם התחרות מאפשרת השתתפות גם אה
לבית ספר שיש על הגג שלו מערכת  

סולארית בשיטה של דמי שכירות מיזם  
 שהקים את המערכת לפני כעשור? 

 

קישור לקול קורא לתחרות בתי ספר 
 מאופסי אנרגיה 

https://pop.education.gov.il/sustainability-education/competitions-
environmental-projects/competition-energy-efficient-educational-
buildings 

https://docs.google.com/forms/d/1OTnIVffflKg7k4o77H3oX3z5mSK רישום לתחרות 
b3UdU2v9PVYy-OJQ/viewform?edit_requested=true   

למאיה קרבטרי: השאל   
איזה אחוז מבתי הספר וגני הילדים שיבנו  

בשנה הקרובה ברשויות הפורום יבנו על  
עקרונות הבניה הירוקה ויקבלו לפחות 

 כוכב אחד 

מהמבנים  100%-, אבל הצפי הוא ש2022המדיניות תקבע סופית עד סוף 
 בהתאם להגדרות בתקנות(  -מטר )הגודל  1000שמעל 

 

  נוספות שלו:שאלות לפרופ' אביתר הראל, והערות 
האם יש הבדלים מהותיים בצריכת  
החשמל של דיירים בסוגי המבנים  

 השונים?

אבל היא תלויה בעיקר במאפייני הדירה   -יש הבדלים בצריכת חשמל 
 עצמה ולא בטפולוגיה 

אפשר לחזור בבקשה על המסקנה איזו  
טיפולוגיה נתנה את התפוקה הגבוהה 

 ביותר? 

הטיפולוגיה עם הפוטנציאל הכי גבוה להפקת חשמל היא מבנני חצר  
 מגדלים. -קטנים. הגרועה ביותר 

 

האם בעיר בעלת מגדלים יש בכלל זכויות  
שמש על גגות אשכולות הגנים ובתי  

 הספר העירוניים 

את מניפת הצל של המגדלים אפשר למפות. מגדל מטיל צל למרחק גדול, 
בצל המוטל למספר שעות קטן. כאשר מדובר אבל אם הוא בודד, מדובר 

בשכונה עם הרבה מגדלים בצפיפות גבוהה, הם יגזלו את זכויות השמש  
 של השכנים להרבה שעות.

מבני חצר הכוונה המבנים הריבועיים עם  
 החצר הפנימית נכון?

מבני חצר הם מבנים ריבועיים )או מלבניים( עם חצר פנימית המוקפת  
 בבניין מכל הצדדים. 

מעבר להפקת וצריכת חשמל, האם יש 
חישוב השוואתי כולל לכלל פליטות 

 הפחמן בשלב התפעולי של המבנה?

 פליטות הפחמן של המבנה בשלב התפעול תלויות במקור האנרגיה. 

התחשיב של היעילות האנרגטית של מערכת סולארית לחימום מים נעשה  
רת המים מהרשת על בסיס פרופיל צריכה אופייני למשק הבית וטמפרטו

 בכניסה לדוד. 

אני מסכים לגמרי עם הקביעה שמערכת לייצור חשמל מפיקה אנרגיה   
שהניצול שלה הרבה יותר גמיש, וניתן אפילו לשתף אותה עם שכנים 

 קרובים או רחוקים, אם המערכת מחוברת לרשת החשמל.
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