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מישהו שמע על משבר האקלים?
מיעדי הממשלה לשנת 2030
•הפחתה בייצור החשמל בהיקף של  30%לכל הפחות
• האוטובוסים העירוניים שיירכשו יהיו נקיים
מיעדי הממשלה לשנת 2050
הפחתה של  96%פליטות גזי חממה מתחבורה
הפחתה של  85%מחשמל

עיריית נתניה

ניהול אנרגיה עירוני
תקן איזו  50001לניהול אנרגיה במסגרתו פועל צוות אנרגיה עירוני
תכנית עירונית להתמודדות עם משבר האקלים
 פרויקטים להתייעלות אנרגטית וחינוך לחסכון בצריכת משאבים
מעבר לאנרגיות מתחדשות והמשך יישום פרויקט פוטו-וולטאי עירוני
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שילוב אנרגיות מתחדשות בתחומי העיר
 -2010 החל"ת מקימה  16מערכות במכרז  800 ,EPCקילו –וואט.

 -2017 במסגרת ק"ק הגנ"ס הרשות מקימה  6מערכות במכרז 760 ,EPC
קילו -וואט.
 -2020 סקר רשותי  GISשאיתר כ 360-מיקומים
רישום של נכסים שאושרו לביצוע
הערכת עלות יישום



 – 2021בחינת מודל מימוני ומכרזי
יציאה למכרז שכירות

הכשרת לבבות פנים וחוץ עירונית
העסקת מנהל פרויקט עירוני והכנת נהלי עבודה
 7מציעים ,בחירת זכיין

יציאה לדרך 11/21
 -2022 יישום צווי תכנון 1-3
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נקודות חשובות במכרז
√תעריפים מוגדרים לפי מ"ר לגודל וסוגי מבנים ,בהתאם לאסדרות
√ תעריפים מוגדרים לכל פעולה נלווית ליישום

√ בטיחות מעל הכול
√ מדיניות דלתא אפס בקרינה
√ פיקוח עליון של הרשות

√ בחירת התכנון לפי מודלים נבחרים
√ הנחיות קפדניות בהליכי התכנון ,בקרה ויישום

√ אחריות הזכיין לתחזוקה מלאה של הנכסים ל 25שנה
√ אחריות על מערכות עירוניות ישנות
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עיקרי הפרויקט הפוטו-וולטאי
 היקף מוערך במכרז -כ 260,000מ"ר ,כ 37מגה ,יצור של כ 61,000-מגה וואט בשנה.

 היקף מעודכן – כ 350-אתרים ,כ 50מגה מותקן.
 הנכסים הרלוונטיים -גגות מבני ציבור וחינוך ,קירוי מגרשי ספורט וחניונים ציבוריים
 שילוב מחיר מועדף לתושבי העיר עבור הקמת מערכות על מבנים פרטיים
 ייצור האנרגיה מהמיזם שווה ערך לכ 7%-מעל להיקף צריכת האנרגיה הרשותית
 הכנסה שוטפת לתקציב העירוני בהיקף של מאות מיליוני  ₪לכל תקופת הפרויקט

 קירוי והנגשת מרחבים ציבוריים
 ייצור חשמל מבוזר

תהליך ההקמה
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צו תכנון –
√ סקר איטום ,בדיקות קונסטרוקטור ,מערכת חשמל ,מדידות ,התאמה
√ תכניות הצבה ,סימולציה ,תקציב מפורט
√ תוכנית עבודה מפורטת :שלבי ביצוע חיזוקים ,איטומים
√ תיאום בין אגפים לגביי המיקומים
צו תחילת עבודה-
√ אישורי קונסטרוקטור ,אישורי יועצי בטיחות  ,אישורי בדיקות חשמל וכו'
√ רישום להסדרה (מכסה) מול חח"י -השלמת נתונים ראשוניים :חשבון חשמל ,גוש/חלקה ,כתובות
√ תיאום מול מוסדות הציבור/חינוך ,הסדרת בטיחות ותנועה ,סגירות ביטחון ובטיחות
√ היתרי בניה והקמת קונסטרוקציה סככות קירוי מגרשי ספורט /הסרת אסבסט (אם יש צורך)
√ הקמת מערכות סולאריות ()PV
√ בדיקות קרינה ,בדיקות טיב התקנה ,בדיקות איטום ,אישור חשמלאי בודק
√ חיבור המערכת לחח"י והמשך פיקוח על תחזוקה ובטיחות המשכית (שטיפות ותיקונים)

סוגיות של בטיחות וקרינה
בטיחות-
√העבודות מלוות בפיקוח של העירייה לשמירה
על כל הכללים הנדרשים
√העבודות מלוות ע"י יועץ בטיחות וממונה
בטיחות בשטח
√כל העובדים נדרשים לאישור משטרה והעדר
עבירות מין (עבודה בקרב קטינים)
√העבודות באישור מהנדס קונסטרוקטור
√העבודות יבוצעו בשעות שאין לימודים ו/או
באופן שלא יפריע ללימודים ככל הניתן
√כל העובדים עוברים תדריכי בטיחות ובעלי
אישורי עבודה מתאימים
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קרינה-

√תכנון נכון של מיקום הממירים וכבלי החשמל
כך שלא תיווצר קרינה עודפת
√הממירים לא ימצאו באזורי שהייה
√ לפני ואחרי התקנה יבוצעו בדיקות קרינה
√אחת לשנה תבוצע בדיקת קרינה חיצונית
לבקרה
√פיקוח וניטור שוטף יום יומי של המערכות
לבדיקת תקינות
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איך מנגישים את הפרויקט לציבור?
√הצגת הפרויקט למנהלי בתי"ס ולוועד ההורים העירוני
√בניית נוהל עבודה לדברור ושיתוף הפרויקט
√נהלי עבודה מול אגפים רלוונטיים לרבות אגפי חינוך ,מוקד עירוני ,שירות לתושב,
דוברות
√ליווי שוטף של חברת קשרי קהילה
√שיתופי ציבור מול הנהלת בי"ס וועד הורים טרום השלמת תכנון סופי
√שילוב נציגי הורים בסיורי הכנה
√העברת מידע שוטף
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אתגרים רבים בדרך...
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√ הובלה פרויקט רחב ע"י אגף איכות הסביבה
פעולות שנה 1
√ מגבלות כוח אדם ושיתופי פעולה פנים רשותיים
√ מגוון הנחיות ,תקנים ומורכבויות
סה"כ אתרים
√עמידה בלוחות זמנים רשות החשמל
סה"כ שיתופי ציבור
√אישור הסכם משרד הפנים
סה"כ עבודות בביצוע
√סוגיות תכנון ורישוי בנייה ,הכנה של גגות ומבנים חדשים
סה"כ הסתיימו
√ קירוי טיילות בקרבת הים
בקשות להיתרים
√קירוי מחלפים ,טיילות ,שטחים כלואים ,הצללות במדרכות ,אגירה
בתהליך
√ישימות כלכלית לקירוי מגרשים
√ עצים \ פוטו וולטאי במרחב הציבורי??
הכנסה צפויה
√חשש ציבורי
√הקמה על גני ילדים (פוטנציאל של כ 5מגה וואט 21% ,מסך צריכת החשמל העירונית)
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האתגר הבא -איתנות אנרגטית עירונית
√ סך צריכת החשמל בעיר:
√ משקי בית  513א' מגה וואט
√ מסחר ותעשייה  420א' מגה וואט
√ ציבורי (עירייה)  39א' מגה וואט

√ לשם איפוס כלל העיר יש צורך בהקמה של  589מגה וואט

