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?על מה אנחנו מדברים

בישראלהאנרגיהממשק30%שללייצורלהגיעליעדשמהישראלמדינת▪
.[25.10.2020מיוםהממשלההחלטת]2030עדמתחדשתאנרגיהבאמצעות

שלהןהמצרפיתהשנתיתהחשמלשצריכתמקומיותרשויות257ישראלבמדינת▪
0.2לפיהאנרגיהומשרדס"כפנתוניבסיסעלהערכה]ו"מ1,500,000-בכנאמדת

.[לשנהלתושבו"מ

30%-כ;הרחובותתאורתבגיןהינההרשותשלהאנרגיהמצריכת50%-כ▪
,האנרגיהמשרד]ציבורבמבני-והשארחינוךבמוסדותמתבצעתמהצריכה

2019].

הצריכהכללאתהמייצרתרשותהינהאנרגיהמאופסתמקומיתרשות▪
.מתחדשותבאנרגיותשלההשנתית



האתגרים לקיום הפרויקט ברשויות מקומיות

[קניניותבעלויות , סקר, יועץ]בירוקרטיה▪

[חששות מקרינה ושיתוף ציבור, נראות מבנים]שיקולים ציבוריים ▪

[מורכבות תקצוב או אישור הלוואה על ידי משרד הפנים]כלכלה ומימון ▪

[י"לחחשינויים תכנוניים והתאמות , בחירת מודל מכרזי]מורכבות תכנונית ▪

סטנדרט  , תוספות על עבודות לילה]עלויות ביצוע גבוהות בעשרות אחוזים ▪
[ועודאיטומיםתוספות גבוהות כגון , מחמיר

הליכי  , אדם ברשותכחקושי בהכשרות ושינויי ]מעקב ותחזוקה רב שנתיים ▪
[מכרז חדשים ועוד



הפעילות בכפר סבא

כפר סבא הייתה מבין הרשויות הראשונות בישראל שהתקינה מערכות סולאריות  ▪
.2011במבני ציבור החל משנת 

היקף הייצור של המערכות הסולאריות הציבוריות בעיר הגיע 2019באמצע שנת ▪
.ו"מ1.1-להיקף של כ

העירייה הפעילה את החברה הכלכלית כזרוע ביצועית  2019במהלך שנת ▪
.להגדלת היקף הפרויקט והעמקתו לכדי איפוס אנרגטי מלא בתוך מספר שנים

היישומים הסולאריים פותחו גם לקירוי מגרשי ספורט וחניונים , קצב הפרויקט הואץ▪
והעיר הגיעה לאחוזי איפוס אנרגטי חסרי תקדים עם פוטנציאל לאיפוס אנרגטי  

.מלא בטווח זמן קצר

הפרויקט הפך למודל לחיקוי ברמה הארצית ומיושם במספר הולך וגדל של  ▪
.רשויות מקומיות בישראל



כפר סבא 
עיר מאופסת אנרגיה

[Zero Energy City]
אחוז איפוס(קילוואט)שנתי ייצור(קילוואט)שנתית צריכהשנה

201922,000,0001,600,0007%'קיים אוגמצב 

201922,000,0003,080,00014%סוף 

202122,000,00011,660,00053%תחילת 

202217,000,00017,600,000+100%סוף 

.

בתוך כשנה וחצי ובמטרה להשיג 53%-לאיפוס אנרגטי 7%-הגיעה מהעיר 
2022איפוס אנרגטי עד סוף 100%



[יעד]מייצרים חשמל נקי ברחבי העיר 

[בשנהו "מ8,000]ו "מ5סולאריים בהיקף של גגות 72▪

[ו בשנה"מ3,200]ו "מ2קירוי מגרשי ספורט סולאריים בהיקף של 16▪

[בשנהו "מ4,800]ו "מ3בהיקף של קירוי חניונים סולאריים 13▪

[בשנהו "מ1,600]ו "מ1בהיקף של עד –" הר השמש"–קירוי קרקע של מטמנה ▪



הערכים העירוניים של הפרויקט

פוסלייםבדלקיםייצור חשמל נקי חלף שימוש –אוויר נקי והפחתת פליטות▪
במפגש השלום בסמוך לכפר  דלקית-הדוהכחדוגמת התכנון להקמת תחנת ]

[.סבא

הכנסה ברוטו במימוש  –שנים 25ייצור מנוע הכנסה נוסף לעיר לתקופה בת ▪
:ו מערכות צפויה לעמוד על"מ14-מלוא הפוטנציאל של כ

[.לכל התקופה₪ 53,100,000-כ]לשנה עבור העירייה ₪ 2,125,000-כ▪

[.לכל התקופה₪ 51,300,000-כ]ל"החכלשנה עבור ₪ 2,055,000-כ▪

במוסדות עירוניים במיליוני  ואיטומיםחשמל תשתייותהגדלות –נכסים השבחת ▪
.ח על חשבון הפרויקט"ש

מגרשי ספורט ומקומות חניה לטובת הצללה  קירויי–לטובת הציבור קירויים▪
.ומחסה איכותיים במרחב הציבורי ולרווחת הציבור



קירוי סולארי 
(ר"מ1,590)מגרש ספורט בבית הספר רמז 
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סולארייםקירוייםסטטוס 

בטכניקהנבנו-[ומדעותורהסורקיס,גלילי,רמז]2019בשנתנבנוסולארייםקירויים4▪
קודמת

עטרת,מפתן,סאלד]בבניהעדיין3-ונמסרו6כאשר,2020בסוףנבנוסולארייםקירויים9▪
כמוכניקהטבאותהנבנו-[שדהויצחקעומרדבורה,הראל,גוונים,לבבר,הרצוג,חיים

כדורי

תחתוןגליל,כדוריס"ביה–סבאלכפרמחוץנבנהאחדסולאריקירוי▪

שזכה,מ"בעבישראלסולאריתאנרגיה–ח.ט.ד.בהקבלןידיעלנבנול"הנהקירוייםכל▪
אתשתכנןמטעמוהקונסטרוקטורכאשר,הכלכליתהחברהשלביצוע-תכנוןבמכרז

[בישראלסככותעשרותעודואישרתכנןהידיעהשלמיטב]גרוס'ורג'גהואהסככות

4]אחרקונסטרוקטוראךקבלןאותועםקיימותסככות6עלהונחוסולאריותמערכותבנוסף▪
אחרקבלןעםקיימתסככהעלאחתמערכתעודהניחההעירייה,[ל"החכ2-והעירייה

השרוןבדרוםקבלןאותועםמערכתעודהניחהל"והחכ



כזרועה  ת"גל "ס לבין חכ"ס כזרועה הארוכה של עיריית כפ"ל כפ"שיתוף פעולה בין חכ▪
.ת"גהארוכה של המועצה האזורית 

(  16)3' ס]ס במסגרת פטור ממכרז בין רשויות "גליל תחתון צרכה את השירותים מכפ▪
כאשר היא והיא בלבד נדרשה לאשר את השימוש בפטור במליאת  , [לתקנות המכרזים

.המועצה שלה בהתאם לחוות דעת משפטיות

.קרסה הסככה בגליל תחתון בעת עבודות התקנת הפאנלים הסולאריים23.12.2020ביום ▪

.סגר את האתר בצו לבדיקת האירוע ואנו עדיין מחכים לממצאיו הסופייםת"התממשרד ▪

הסככה בגליל התחתון



ויזואליותבבדיקותשמשרמיהקונסטרוקטורהחל,בצפוןהאירועלאחרמיד,23.12.2020ביום▪
.בסאלדהסככהשללמעטפתיחתןאתוהתירסבאבכפרהסככותשל

ביקשההכלכליתשהחברהחיזוקיםתכניתלטובתבעירהסככותנסגרו6.1.2021ליוםבסמוך▪
.הנדרשלתקןמעברלעלותבמטרה,בשעתו,לתכנןמרמי

התקייםוכןהסטטייםהחישוביםלרמילהגיעהחלוהחיזוקיםתחילתועםהסככותסגירתלאחר▪
בנוגעהראשונהמההבחנהפערעלשהצביעוהקבלןששכראנגלנירלקונסטרוקטוררמיביןשיח

.מיטביחוזקלהבטיחמנתעליותרמשמעותיקונסטרוקטיבימענהשהצריךהסככותלחוזק

שלבחינה,בדיקהועדתהעירראשמינה9.2.2021מיוםהדירקטוריוןישיבתבמסגרת▪
שובנסגרוהחיזוקיםאישורלאחרשנפתחוהסככות4מכןולאחרנוסףחיצוניקונסטרוקטור

.הנוסףלאישורעדלשימוש

רקע עובדתי-הסככות בכפר סבא



•23.12.20
אישור  •

להמשך  
פעילות  
שגרתית  
פרטנית

בדיקה 
מידית

•6.1.20
(בקירוב)
תחילת  •

עבודות  
חיזוק

סגירה

•2/2021
המשך  •

עבודות  
ביתר  

הסככות

אישורי  
יציבות 
סופיים

•16.2.2021
תחילת  •

בדיקות  
מעבדה

סגירה 

הטיפול בסככות בכפר סבא



בחינת אופי והיקף העסקה עתידיים על בסיס חוות דעת הנהלת –ח.ט.ד.בהקבלן ▪
.החברה הכלכלית

בחינת אופי והיקף העסקה עתידיים על בסיס חוות דעת  –חיצוני רמי שמש קונסטרוקטור▪
.הנהלת החברה הכלכלית

גורמי חוץ-עיקרי המלצות-הסככות בכפר סבא



:בשים לב על הדגשים הבאיםיש לצאת למכרז חדש -מכרז▪
הסתמכות על איכות ברמה משמעותית▪
הפרוייקטתנאי סף התואמים את היקף ▪
(לרבות דירוגם)תנאי סף לאנשי המקצוע העיקריים שהקבלן מעסיק ▪
(מעבר לנדרש)ISOהרחבת תקני הבטיחות לתקני ▪
לשקול מעורבות חברות חיצוניות לבקרת איכות▪
מוקפדת לחריגה מאומדנים והאפשרות לפסילת מכרזבחינה , במציע יחיד-ועדת מכרזים▪
התאמת דרישות הביטוח להסכמים הקיימים▪

וחזרה לנהלי שגרה מוקדם ככל האפשר וכן  " חירום"הפרדת פעולות המבוצעות במסגרת פעולות ▪
.הקפדה על קבלת אישורים כתובים לאורך כל הדרך

הכינה לעיגון יועצים בלתי תלויים לבדיקה מטעמה בכל שלבי התכנון ל"שהחכבחינה ואימוץ מודל פיקוח ▪
.שימוש בחוות דעת תלויה תהווה השלמה בלבד. בטיחות וקרינה, חשמל, והביצוע בנושא קונסטרוקציה

פעלה ופועלת בצורה יזומה ואקטיבית לאורך כל הדרך בטיפול בסככות וכן בהפקת  ל"החכיצוין כי ▪
.להזדמנותהלקחים במטרה להשיב את הסככות בצורה הבטוחה ביותר ולהפוך את המשבר 

החברה הכלכלית-עיקרי המלצות-הסככות בכפר סבא



הנהלת העיר▪

הגדלת המעורבות של מנהל ההנדסה בקבלת החלטות בתחום התכנון והביצוע במוסדות ציבוריים▪

עצמאיעל העירייה לקבל חוות דעת לגבי הצורך בכיסוי ביטוחי -במקרה הספציפי העירייה הינה צד להסכם▪

בהתאם  וביטוחיתככל שהעירייה צד להסכם עליה לבחון באופן עצמאי קבלת חוות דעת משפטית , בהמשך הדרך▪
.לאופי הפעילות

החברה  דירקטוריון ▪

.בפעילות החברה בכלל ובתחום זה בפרטהדירקטוריון לגלות מעורבות ולהתוות מדיניות ברורה על ▪

:מומלץ לדירקטוריון למנות ועדה שתפקידיה▪

בתוך העירוקירוייםבחינת פעילות הקמת סככות ▪

מחוץ לעירוקירוייםהקמת סככות בחינת פעילות ▪

יישום המלצות וועדת הפקת לקחים▪

הנהלת העיר ודירקטוריון-עיקרי המלצות-הסככות בכפר סבא
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לוחות זמנים צפויים לסיום

מעבדה של  בדיקתסככהד"מס
סיסטםחברת 

טיפול  מעבדה לגבי אישור
מהבדיקהקטים'בריג

סופי של ורון  אישור
(בקירוב)ופתיחה 

1.4.2021לאחר מכןכשבועיים 1.3.2021סורקיס1

15.4.2021לאחר מכןכשבועיים 17.3.2021רמז2

15.4.2021לאחר מכןכשבועיים 15.3.2021גלילי3

15.4.2021לאחר מכןכשבועיים 11.3.2021תורה ומדע4

1.4.2021לאחר מכןכשבועיים 2.3.2021סאלד5

1.4.2021לאחר מכןכשבועיים 1.3.2021מפתן6

29.4.2021לאחר מכןכשבועיים 25.2.2021עטרת חיים7

15.4.2021לאחר מכןכשבועיים 15.3.2021הרצוג8

15.4.2021לאחר מכןכשבועיים 8.3.2021לב-בר9

1.4.2021לאחר מכןכשבועיים 2.3.2021גוונים10

29.4.2021לאחר מכןכשבועיים 21.3.2021הראל11

15.4.2021לאחר מכןכשבועיים 9.3.2021דברה עומר12

15.4.2021לאחר מכןכשבועיים 18.3.2021יצחק שדה13
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11

הראל

ללא חידוש  )29.4.2021לאחר מכןכשבועיים 21.3.2021
(מגרש
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בטיחות מתחת לשמש


