
עיר מאופסת אנרגיה

שלומית קיטרו
מנהלת היערכות עירונית לשינויי אקלים

אגף קיימות וחדשנות

,  בנייה מאופסת אנרגיה: יום עיון
08.11.2021



הפרקעל

התייעלות אנרגטית  
-ואנרגיה סולארית

סקירה עירונית

1
2

3
4

שילוביות

היערכות עירונית  
לשינויי האקלים

רקע וחזון

שאלות 5
ותשובות









חזון
הבינלאומיתלאמנת האקלים מחויבות ›

מאופסת אנרגיהחזון עיר ›

15-הצטרפות לפורום ה

צריכה ופסולת

הפחתת פליטות גזי חממה

המרחב העירוני

אנרגיה ובניה



נתונים

ממשק30%ייצור:ישראלמדינתיעד›
עדמתחדשתאנרגיהבאמצעותהאנרגיה

2030

מקומיותרשויות257בישראל›

בגיןהרשותשלהאנרגיהמצריכת50%-כ›
20%-וחינוךמוסדותמ30%,רחובתאורת

(2019,האנרגיהמשרד)ציבורמבנימ

רשותהינהאנרגיהמאופסתמקומיתרשות›
השנתיתהצריכהכללאתהמייצרת

מתחדשותאנרגיותבאמצעות



2019, ברשותצריכת אנרגיה -פארטוניתוח 
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עיר מאופסת אנרגיה

20192020

22M22M22M

1.6M2.1M12.8M

צריכה שנתית
(קילוואט)

ייצור שנתי
(קילוואט)

2018
אחוז איפוס7%10%50%

צריכה עירונית לעומת ייצור עירוני שנתי: יעדים
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20-ינו 20-פבר 20-מרץ 20-אפר 20-מאי 20-יונ 20-יול 20-אוג 20-ספט 20-אוק 20-נוב 20-דצמ 21-ינו 21-פבר 21-מרץ 21-אפר 21-מאי 21-יונ 21-יול 21-אוג 21-ספט
צריכה 1,985,585 1,617,982 1,109,674 1,099,039 1,473,418 1,842,343 1,806,570 1,804,110 2,006,011 1,576,350 1,549,854 1,545,599 1,348,168 1,263,299 1,336,478 1,298,390 2,268,620 1,566,706 1,551,823 1,990,503 1,769,651

ייצור 42,637 84,042 144,077 176,838 210,514 216,111 226,062 305,951 330,233 339,945 636,171 251,775 238,815 389,384 461,349 555,274 605,390 601,186 611,013 569,800 581,945

איזון 2.1% 5.2% 13.0% 16.1% 14.3% 11.7% 12.5% 17.0% 16.5% 21.6% 15.3% 16.3% 17.7% 30.8% 34.5% 42.8% 42.8% 38.4% 39.4% 28.6% 32.9%

צריכה ייצור איזון

עיר מאופסת אנרגיה
2021ספטמבר -2020ינואר : ייצור מול צריכה



עיר מאופסת אנרגיה
השוואה בין רבעונים: ייצור מול צריכה

12020רבעון  12021רבעון  22020רבעון  22021רבעון  32020רבעון  32021רבעון  42020רבעון  42021רבעון 
צריכה 1,571,080 1,315,982 1,471,600 1,711,239 1,872,230 1,770,659 1,557,268
ייצור 90,252 363,183 201,154 587,283 287,415 587,586 409,297
איזון 7% 28% 14% 41% 15% 34% 18%
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צריכה ייצור איזון



אנרגטיתהתייעלות
התקנת דימרים במרכזיות תאורת הרחוב  ›
החלפת הנורות בכל הצמתים המרומזרים  ›

לנורות לד  

לחיסכון במערכות המיזוגמזגניותהותקנו ›

בשכונות הירוקות כל תאורת הרחוב הינן  ›
עם נורות לד

הותקנו שעונים אסטרונומיים להדלקה  ›
וכיבוי של תאורת הרחוב

ללדT5-ו8Tהוחלפו גופי תאורה עם נורות ›

החלפת גופי תאורה באולמות לאינדוקציה›

הותקנו חיישנים לבקרה על התאורה והמזגנים›

התקנת בקרי תאורה במגרשי הספורט›

החלפת תאורת רחוב ללד בצירים מרכזיים›

קול קורא של האיחוד האירופי להתייעלות  ›
אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה



טכנולוגיה מבוססת תאים סולאריים המאפשרת  
הפקת אנרגיה חשמלית מאור השמש

(PV)וולטאיפוטו 



(PV)וולטאיפוטו 
פריסת מערכות סולאריות בבתי הספר בעיר

תיכון

קירויגגות קירויגגות קירויגגות

חטיבהיסודי

הראלIלב -בר
שרתIאלון 

רמוןIר "שז

תורה ומדע
לב-ברIהראל 

הרצוג
היובלIרבין 

כצנלסון

הרצוגIגלילי  דבורה עומרIסאלד 
אוסישקיןIבר אילן 

עציוןIסורקיסIרמז 
שילהIגוונים Iדמוקרטי 
ברנרIבן גוריון 

גולדה מאירIמפתן 
לאה  Iרחל המשוררת 

Iשמעון פרס Iגולדברג
י עגנון"ש

רמזIסורקיס
סאלדIיצחק שדה 

עטרת חייםIגוונים 
דבורה עומרIמפתן 



(PV)וולטאיפוטו 
פריסת מערכות סולאריות בגני ילדים ומבני ציבור בעיר

גני  
ילדים

מבני  
ציבור

IמעייןIיובלIנחלIאפיק
מרווהIדפנהIכרכוםIנענע

דוכיפתIסלעיתIצופיתIקוקייה
קינמוןIקקאוIקימלIקוקוס

מפוחיתIמיתרIקשתIחלילית
אגסIמשמשIתפוחIדבש
פטלIאבטיחIאפרסקIעינב
מנגוIמלוןIבננהIאננס

60+80מעוןבכפרילדות

מחסני  Iמרכז שירותים חינוכיים 
היכל Iבית ספיר Iבית אברהם Iהעירייה 
אגף רכשIהתרבות 









קרינה

אין קרינה  במערכת סולארית 1.
מהפאנלים

קרינה אלקטרומגנטית נוצרת 5.
-הממיר את המתח מ, בממיר

DC(שמש-חשמל ישר )ל-AC
(מתח חליפין שקיים ברשת החשמל)

הקרינה האלקטרומגנטית  7.
(EMF )  הינה לטווח של

מ בודדים"סעשרות 

בכל מוסדות החינוך המערכת  2.
לא  מתוכננת כך שהממיר 

יותקן בקרבת בני אדם

אחרי ההתקנה מתבצעות  3.
לאישור  בדיקות קרינה 

תקינות

באופן שוטף המערכת  6.
מפוקחת ומנוטרת  

לבדיקת תקינות

מתבצעת בדיקת  אחת לשנה 4.
קרינה חיצונית לבקרה

/https://www.kfar-saba.muni.il: זירת השקיפות



שילוביות
שילוב מערכי שיעור ופעילויות חינוכיות



להצטרףמוזמנים

פרויקט משותף ופורץ דרך בשיתוף החברה  
הכלכלית ואגף קיימות וחדשנות להתקנת  

מערכות סולאריות על גגות בתי מגורים  
ברחבי העיר



לשינויי האקליםעירוניתהיערכות
I08/11/2021כפר סבא 

פעולהצוותי 
אנרגיה

העירקירור
נגרניהול
קהילתיחוסן



ניהול משאב האנרגיה
היעדים

הפחתת צריכת האנרגיה  
-בהמצרפית של כלל המגזרים 

חינוך  , על ידי טכנולוגיות30%
העסקים , והטמעה מול התושבים

והרשות

300%-בהעלאת ייצור האנרגיה 
על ידי קידום  2030עד שנת 

פרויקטים יצרניים בעבודה מול  
עסקים והרשות, תושבים

לנושא בקרב  העלאת המודעות 
, תושבים, חינוך)כלל הקהלים 

י  "ע( עובדי רשות ועוד, עסקים
מקהלי היעד עד  100%-הגעה ל

2025שנת 

שימוש באמצעי אגירה -אגירה
ליצירת חוסן אנרגטי עירוני



בנייה  )בנייה ירוקה 
(38א "תמ-חדשה

יצירת פרויקטים  
חינוכיים

שימוש באמצעי בידוד 
במבנים קיימים

ייצור ואגירה חשמל, מערכות שליטה ובקרה על צריכה

יצירת מרכזי חוסן קהילתי  
(מהתושבים10%)

שימוש באגירה לכלל  
המגזרים

יצירת קהילת אנרגיה

החלפת תאורה ומיזוג  
חסכונית

ניהול משאב האנרגיה

הפחתת צריכת  
30%-האנרגיה ב

העלאת ייצור  
300%-האנרגיה ב

אגירה ליצירת חוסן  
אנרגטי עירוני

בניית בתים פאסיביים ומאופסי אנרגיה

הקמת מערכות סולאריות 
,  ציבוריבשטחים וגגות )

(פרטי ומסחרי

סדנאות בתחום  
האנרגיה לעסקים 

ותושבים

תמריצים  , קמפיין
ועידוד בניית תכנית 

כלכלית למגזרים 
השונים  

איתור טכנולוגיות לשיפור ייצור ואגירת אנרגיה

ים
עד

צ
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עד
העלאת המודעות לנושא י

בקרב כלל הקהלים

צעדים למימוש היעדים



shlomitk@ksaba.co.il

09-9745259

kipodksaba

facebook.com/mafridim


