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 מנהליםתקציר 

 19עיריית יבנה.  נבחנו בשיתוף צוות רי של הגגות אשר נבחרו הפוטנציאל הסולא במסגרת הסקר נבחן

על גגות מבני הציבור כמתאימים לפרוייקט סולארי. סך הפוטנציאל הסולארי  18מבנים מתוכם נמצאו 

 קו"ט.    1,435 -כ מוערך בסקר בשיעור של
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 הפרוייקטתיאור 

 :מבוא

כחלק מניהול הפרוייקט  ול אנרגיית השמש בתחומה והפיכתה לאנרגיה נקייה.ינת להרחיב את ניצעיריית יבנה מעוני

 סקר פיזי לשם בחינת הפוטנציאל הסולארי.   הסולארי על גגות מבני הציבור, ביצעה חברת "סביבות פרוייקטים"

 :רה תעריפיתהסד

 שנה.  25הינו למשך  חשמלמול חברת  משך החוזה.  רה תעריפיתהסדתנאי הפרוייקט יוקם ע"פ 

 

 יבנה : 1איור               
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 :רכיבי הפרוייקט

 : פנלים סולריים2איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ציבור בניהול ופיקוח "סביבות פרוייקטים בע"מ במוא"ז שומרוןגגות סולריים ברבבה, במסגרת פרוייקט סולארי על מבני 
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 למערכות סולריות: ממירים 3איור 

 : סולם עלייה לגג, נעול ומוגן מפני עליית ילדים 4איור 
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 פירוט מבנים טבלת 

 

  

 טבלת המבנים:  1טבלה 

 נ.צ. )מרכז מבנה( תרשם הא 

 642,333 ,175,644 אגף חינוך 1

ע"אגף שפ 2    175933 , 647806  

   642258, 176136 אולפנה לבנות 3

גינסבורג חט' עליונה -ביה"ס אורן  4  175576, 642963 

   641792, 175163 בית ספר אינשטיין )דוגית( 5

גינסבורג חטה"ב -בית ספר אלון  6  175727, 642876  

 641186 ,174970 בית ספר אקולוגי יצחק שמיר 7

  642073 ,176018 בית ספר ביאליק 8

 641609, 174800 בית ספר יצחק רבין 9

 642138 ,175493 בית ספר פרדס צפוני 10

 642444 , 176152 לשכת הרווחה 11

 642710 , 175670 מרכז הספורט הישן 12

 641859 ,175183 מרכז הפיס דוגית 13

 643128 ,175,319 מרכז יום לקשיש 14

 641812 , 175817 מתנס גרמנוב 15

 641748 ,174923 מתנס ליפקין שחק 16

 642371 ,174923 מתנס מרגלית 17

 642171 ,176592 מתנס נאות שזר 18
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 :אתרתיקי 

 , עיריית יבנהאגף חינוך.1

 

 
 נוך אגף חי: 5איור 

 
 

1 

2 

3 
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 גג מבנה אגף חינוך  : 6איור 
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 אגף החינוךדוח גגות: 
 
 

 נספח א': דוח גגות

     זיהוי המבנה

 יבנה 2נשר  כתובת  אגף חינוך יבנה :שם האתר

 אי מייל נייד קווי 642333,175644 נ.צ. 

    עיריית יבנה בעל המבנה

    עופר תורגמן איש קשר

מנהל אחזקת 
 מבנה

    

 

 

   מצב היתרי המבנה

  כן היתר מבנה

   4טופס 

  נתון 

    מאפייניי סביבת המבנה

  פני הים גובה אזור )אופציונאלי למילוי(

  הרבה עצים הצללות טבעיות )צלע הר,עצים(

בנוי למרגלות רבי  הצללות מלאכותיות )מבנים באזור(
 קומות

 

   

מבנה חד קומתי עשוי  תיאור כללי של המבנה
 בטון

 

   

   הגישה לגג

  אין סולם סולם/מדרגות

  סמ 30גובה  מעקה

  חד קומתי גובה המבנה +מספר קומות

   

   מאפייני הגג

  400 שטח מקסימאלי

   אזימוט הגג )מע"צ(

  בטון סוג הגג
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  עצים הצללות גג

  מזגנים הפרעות

  סמ 30 יין גובה(מעקה )יש לצ

  דורש חידוש מצב האיטום

  350 שטח אפקטיבי להתקנה

   מערכת החשמל

  מצורף מספר חוזה

  36185865 מספר מונה 

  80*3 גודל חיבור וסוג חיבור

נכנסים ופונים שמאלה  מיקום לוח חשמל ראשי
 מטר 5

 

  לא רלוונטי מיקום ארונות חשמל משניים

  בארון החשמל "ימיקום מונה צריכה חח

   סוג הארקה ומיקום

  לא האם קיים גנרטור במבנה

   צריכת חשמל שנתית

  עירית יבנה בעלות על המונה

   הערות נוספות

  100*3 חיבור בפועל

   סיכום פוטנציאל סולארי: 

  קו"ט  40  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



       

 
 

               . 9342148, ירושלים, 10חרוצים  רח' ידליווי רשויות מקומיות בתחומי איכות הסביבה.   .פרוייקטים בע"מ'סביבות 

 mail@svivot.proדוא"ל:   153-2-5612574פקס:     02-5612574טל': 

 

13 13 

 

 , עיריית יבנהאגף שפ"ע. 2

 

 אגף שפ"ע תצ"א :7איור 
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 מבנה אגף שפ"ע : 8איור                  
 

 
 גג מבנה אגף שפ"ע : 9איור 

 

 

 

 מבנה מחלקת שפ"עדוח גגות: 
 

 נספח א': דוח גגות

     זיהוי המבנה

 יבנה 2תנאים  כתובת  מבנה מחלקת שפע :שם האתר

 אי מייל נייד קווי 175933 , 647806  נ.צ.

    עיריית יבנה בעל המבנה

  054-9789221  עופר תורגמן איש קשר

מנהל אחזקת 
 מבנה
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   המבנהמצב היתרי 

  כן היתר מבנה

   4טופס 

  נתון 

 משמעות   מאפייניי סביבת המבנה

  פני הים גובה אזור )אופציונאלי למילוי(

  הרבה עצים )צלע הר,עצים(טבעיות הצללות 

  מבנה עיריה ממזרח הצללות מלאכותיות )מבנים באזור(

   

   תיאור כללי של המבנה

 מבנה דו קומתי. 
הכנפיים עשויות בטון 

 סמ 7

אישור קונסטרוקטור 
 מראש חובה

   הגישה לגג

פתח עליה ייעודי  סולם/מדרגות
מארכיון מחלקת 

 הנדסה

 

  אין מעקה

 8דו קומתי בגובה  המבנה +מספר קומות בהגו
 מטר

 

   

   מאפייני הגג

  650 שטח מקסימאלי

   אזימוט הגג )מע"צ(

עשויות בטון בעובי  כנפיים בטון  סוג הגג
 סמ7

  עצים הצללות גג

מרכז הגג נמוך יחסית  הפרעות
 לכנפיים

 

  אין מעקה )יש לציין גובה(

  לא טוב מצב האיטום

  480 נהיבי להתקשטח אפקט

   מערכת החשמל

  342447983 מספר חוזה
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  05060075 מספר מונה 

  250*3 גודל חיבור וסוג חיבור

  נכנסים ומייד מצד ימין לוח חשמל ראשימיקום 

   מיקום ארונות חשמל משניים

מצד ימין ליד  מיקום מונה צריכה חח"י
הארון.נקרא חדר חדר 

 חשמל

 

   סוג הארקה ומיקום

  לא האם קיים גנרטור במבנה

   צריכת חשמל שנתית

  עירית יבנה בעלות על המונה

   הערות נוספות

  250*3 חיבור בפועל

   סיכום פוטנציאל סולארי: 

  קו"ט  40 

 

  



       

 
 

               . 9342148, ירושלים, 10חרוצים  רח' ידליווי רשויות מקומיות בתחומי איכות הסביבה.   .פרוייקטים בע"מ'סביבות 

 mail@svivot.proדוא"ל:   153-2-5612574פקס:     02-5612574טל': 

 

17 17 

 

 אולפנא לבנות יבנה . 3

 

 
 תצ"א אולפנה לבנות : 10איור 

 

1 

2 

3 4 

5 
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  1אולפנא לבנות, גג מס : 11איור 

 

 

  2אולפנא לבנות, גג מס : 12איור 
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 4אולפנא לבנות, גג מס : 13איור 

 

 

 
 אולפנא לגגות יבנה  דוח גגות

 
 נספח א': דוח גגות

     זיהוי המבנה

 יבנה 1לב לבהח כתובת  אולפנה לבנות :שם האתר

 מיילאי  נייד קווי 176136  ,642258 נ.צ. 

-08 עיריית יבנה בעל המבנה
9332649 

 ulpenatyavne@gmail.com 

     איש קשר

מנהל אחזקת 
 מבנה

  054-5538038  עזרא 

 

 

   מצב היתרי המבנה

  כן היתר מבנה

   4טופס 

  נתון 

 משמעות   מאפייניי סביבת המבנה

  פני הים אלי למילוי()אופציונ גובה אזור

עצי דקל על המבנה  טבעיות )צלע הר,עצים(הצללות 
 המזרחי
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המבנה רב פלסים  הצללות מלאכותיות )מבנים באזור(
 והצללות

 

   

   תיאור כללי של המבנה

   

   הגישה לגג

 מטר 5צריך סולם מלמטה  סולם דרך חלון סולם/מדרגות

  אין מעקה

קומות קומה ושתי  3 +מספר קומותגובה המבנה 
 קומות

 

   

   מאפייני הגג

  מ"ר 1,200 שטח מקסימאלי

  מעלות 185 אזימוט הגג )מע"צ(

  בטון סוג הגג

   הצללות גג

הזזה של שני מזגנים  הפרעות
 מהמבנה המרכזי

 

  אין מעקה )יש לציין גובה(

  איטום ישן מצב האיטום

  1,500 שטח אפקטיבי להתקנה

הראשי נמצא החיבור  מערכת החשמל
במבנה הקל שבין 
 האולפנה לישיבה

חח"י תצטרך לאשר הקמת מערכת 
 שניה על אותו המונה

  בעיריה מספר חוזה

  בעיריה מספר מונה 

  3X400 גודל חיבור וסוג חיבור

   מיקום לוח חשמל ראשי
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מצורפת תמונה של  מיקום ארונות חשמל משניים
הארון בקומה 

תחתונה של ה
 האולפנה

 

  בישיבת נריה מיקום מונה צריכה חח"י

  פה"פ סוג הארקה ומיקום

  לא האם קיים גנרטור במבנה

   צריכת חשמל שנתית

  לבירור בעלות על המונה

מבנה מורכב מבחינת  הערות נוספות
התקנה אבל יש 

פוטנציאל טוב בלי 
 הצללות

יש מבנה משרדים ששייך לביס נריה 
 לברר בנוגע למבנה הגג. צריך הצמוד

 נריה בישיבת נמצא 400*3 חיבור בפועל

   סיכום פוטנציאל סולארי: 

  קו"ט  100 

 

 ברח האורן -ביה"ס גינזבורג תיכון . 4
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 תצ"א ביה"ס גינסבורג ברח האורן  : 14איור 
 

 גינסבורג תיכון  גגותנספח א': דוח 

     מבנהזיהוי ה

האורןביס  :שם האתר   כתובת  

 אי מייל נייד קווי 642963 ,175576 נ.צ. 

    עיריית יבנה בעל המבנה

מנהלת: אורית גור  איש קשר
 כהן

08-9437106  ginsburg@gmail.com 

מנהל אחזקת 
 מבנה

    

 

 

1 2 
 

5 
 

3 
  

4   

 
 

mailto:ginsburg@gmail.com
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   המצב היתרי המבנ

  כן היתר מבנה

   4טופס 

  נתון 

 משמעות   מאפייניי סביבת המבנה

  פני הים גובה אזור )אופציונאלי למילוי(

  רבים מכל כיוןעצים  הצללות טבעיות )צלע הר,עצים(

מבנים רבים המצלילים  הצללות מלאכותיות )מבנים באזור(

 אחד על השני

יש צורך להחליט היכן יהיה 

הקים את הכי פשוט ל

 המערכת

 50קיימת מערכת סולארית   

 קו"ט

   תיאור כללי של המבנה

   

   הגישה לגג

  סולמות לכל מבנה סולם/מדרגות

  אין מעקה

המבנה המרכזי שעליו  המבנה +מספר קומותגובה 

קיימת המערת הוא דו 

קומתי. השאר זה חד 

 קומתי

 

   

   מאפייני הגג

ם. צריך מבני 5יש  שטח מקסימאלי

החליט אם הולכים ל

 על המבנה הזה

 

  משתנה אזימוט הגג )מע"צ(

  בטון סוג הגג

  רבות מאד הצללות גג

   הפרעות

  אין גובה(מעקה )יש לציין 

  משתנה מצב האיטום

  מ"ר 1,300 שטח אפקטיבי להתקנה

  חשבון חשמל  מערכת החשמל

  342396151 מספר חוזה

  10076777 מספר מונה 

  3X800 גודל חיבור וסוג חיבור

  קומה תחתונה במרתף מיקום לוח חשמל ראשי
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  ארון מישני בכל מבנה מיקום ארונות חשמל משניים

  חדר חשמל מיקום מונה צריכה חח"י

   סוג הארקה ומיקום

  לא האם קיים גנרטור במבנה

   צריכת חשמל שנתית

  עיריית יבנה בעלות על המונה

   וספותהערות נ

   חיבור בפועל

  130 סיכם פוטניאל סולארי
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 בית ספר איינשטיין )דוגית(. 5

 

 

 תצ"א ביה"ס ע"ש איינשטיין : 15איור 
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 גג ביה"ס איינשטיין  : 16איור 

 

 
 איינשטייןדוח גגות: ביה"ס 

 

     זיהוי המבנה

 הדוגית יבנה כתובת  בית ספר ע"ש איינשטיין :שם האתר

 אי מייל נייד קווי 175163 ,641792 נ.צ. 

    עיריית יבנה בעל המבנה

    דקלה מנהלת איש קשר

מנהל אחזקת 
 מבנה

   אלירן אב הבית 
0546902666 
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   מצב היתרי המבנה

  כן היתר מבנה

   4טופס 

  נתון 

 משמעות  המבנה י סביבתמאפייני

   גובה אזור )אופציונאלי למילוי(

   הצללות טבעיות )צלע הר,עצים(

  אין מלאכותיות )מבנים באזור(הצללות 

גישה למנוף מרחטב  
 הדוגית

 

מבנה מלבנ. הגג  תיאור כללי של המבנה
מורכב משני מלבנים 

שביניהם יש מעין 
מפרש. ישנו גג קטן 

 )פחות רלוונטי(

 

   

   הגישה לגג

  מדרגות ובסוף סולף סולם/מדרגות

   מעקה

  קומות 3 גובה המבנה +מספר קומות

   

   מאפייני הגג

  דונם שטח מקסימאלי

   אזימוט הגג )מע"צ(

  בטוו סוג הגג

  מפרש אל הגג הדרומי הצללות גג

  אין הפרעות

  חצי מטר מעקה )יש לציין גובה(

תי ך נקטדיש צור מצב האיטום
 בתיקטנים

 

  מר 700 שטח אפקטיבי להתקנה

חשבון חשמל  מערכת החשמל
 בעירייה

 

   חוזהמספר 

   מספר מונה 

   גודל חיבור וסוג חיבור
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בכניסה למבנה הראשי  מיקום לוח חשמל ראשי
מול הכניסה מאחורי 

 דלתות הזזה

 

   מיקום ארונות חשמל משניים

   מיקום מונה צריכה חח"י

   סוג הארקה ומיקום

  לא האם קיים גנרטור במבנה

   צריכת חשמל שנתית

   בעלות על המונה

קיימת גומחה לארון  הערות נוספות
 סולרי

 

  A 250*3 חיבור בפועל

   סיכום פוטנציאל סולארי: 

  קו"ט  80 
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 ביה"ס האלון )חטיבת הביניים גינזבורג(.6

 

 תצ"א חטה"ב גינסבורג )האלון( : 17איור 

 

 

 נספח א': דוח גגות

     זיהוי המבנה

  כתובת  ביס האלון :שם האתר

 אי מייל נייד קווי 175727 ,642876 נ.צ. 

    עיריית יבנה בעל המבנה

     איש קשר

מנהל אחזקת 
 מבנה

  0549789371  מוריס 
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   מצב היתרי המבנה

  כן היתר מבנה

   4ס טופ

  נתון 

 משמעות   מאפייניי סביבת המבנה

   גובה אזור )אופציונאלי למילוי(

   הצללות טבעיות )צלע הר,עצים(

   הצללות מלאכותיות )מבנים באזור(

   

   תיאור כללי של המבנה

   

   הגישה לגג

סולמות מעבר לגגות  מדרגות לגג הגדול סולם/מדרגות
 הקטנים

   מעקה

   +מספר קומות המבנהגובה 

   

   מאפייני הגג

  1350 שטח מקסימאלי

  185 )מע"צ(אזימוט הגג 

  בטון סוג הגג

בצד הדרומי של הגג  הצללות גג
 הדרומי יש עצים

 

   הפרעות

  ס"מ 30גובה מעקה  מעקה )יש לציין גובה(

  טוב מצב האיטום

  מ"ר 1,300 שטח אפקטיבי להתקנה

ן חשמל בוחש מערכת החשמל
 בעירייה

 

   מספר חוזה

   מספר מונה 

   חיבורגודל חיבור וסוג 
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  קומה תחתונה במרתף מיקום לוח חשמל ראשי

   מיקום ארונות חשמל משניים

   מיקום מונה צריכה חח"י

   סוג הארקה ומיקום

  לא האם קיים גנרטור במבנה

   צריכת חשמל שנתית

   בעלות על המונה

   נוספותהערות 

  3X315נראה  חיבור בפועל

   סיכום פוטנציאל סולארי: 

  קו"ט  120 
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 ביה"ס האקולוגי ע"ש יצחק שמיר.7

 

 תצ"א ביה"ס האקולוגי ע"ש יצחק שמיר: 18איור 

 
 

 ס אקולוגי ע"ש יצחק שמירדוח גגות: ביה"
 

     זיהוי המבנה

על שם יצחק   ולוגיאק ביס :שם האתר
 שמיר

 2הנחשול  כתובת

 אי מייל נייד קווי שם איש קשר 

    עירית יבנה בעל המבנה

  052-4481565  שוש  איש קשר

מנהל אחזקת 
 מבנה

  050-2394049  אוריה
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   מצב היתרי המבנה

  כן היתר מבנה

  כן 4טופס 

   

 משמעות נתון מאפייניי סביבת המבנה

  פני הים למילוי(ציונאלי ור )אופגובה אז

   הצללות טבעיות )צלע הר,עצים(

כלל הגג מוצלל  הצללות מלאכותיות )מבנים באזור(
 ממזרח ומדרום

 

   

מבנה תלת קומתי.  תיאור כללי של המבנה
הגג מוצלל עקב 

 המבנה האדריכלי

 

   

   הגישה לגג

  מעלית/מדרגות סולם/מדרגות

כת קיים מעקה מת מעקה
 מטר 1.2בגובה 

 

  שלוש  קומות גובה המבנה +מספר קומות

   

   מאפייני הגג

  מטר 500 שטח מקסימאלי

  דרום אזימוט הגג )מע"צ(

  בטון סוג הגג

יש הצללה גדולה  הצללות גג
 דר-מכיוון דרמז

 

  אין הפרעות

  ההצללה מעקה )יש לציין גובה(

  טוב מצב האיטום

  400 נהשטח אפקטיבי להתק

   מערכת החשמל

  לבירור בעיריה מספר חוזה

  לבירור בעיריה מספר מונה 

   גודל חיבור וסוג חיבור



       

 
 

               . 9342148, ירושלים, 10חרוצים  רח' ידליווי רשויות מקומיות בתחומי איכות הסביבה.   .פרוייקטים בע"מ'סביבות 

 mail@svivot.proדוא"ל:   153-2-5612574פקס:     02-5612574טל': 

 

34 34 

בכניסה במסדרון בצד  מיקום לוח חשמל ראשי
 ימין

 
   מיקום ארונות חשמל משניים

ליד עמדת השמירה  מיקום מונה צריכה חח"י
 מבחוץ

 

   סוג הארקה ומיקום

   במבנהור האם קיים גנרט

   צריכת חשמל שנתית

   בעלות על המונה

בית ספר ירוק מומלץ  הערות נוספות
 להקים

 

  315*3 חיבור בפועל

   סיכום פוטנציאל סולארי: 

  קו"ט  40 

 

 

 גג ביה"ס האקולוגי ע"ש יצחק שמיר : 19איור 

 

 



       

 
 

               . 9342148, ירושלים, 10חרוצים  רח' ידליווי רשויות מקומיות בתחומי איכות הסביבה.   .פרוייקטים בע"מ'סביבות 

 mail@svivot.proדוא"ל:   153-2-5612574פקס:     02-5612574טל': 

 

35 35 

 ביה"ס ע"ש ביאליק.8

 

 
 תצ"א ביה"ס ביאליק : 20איור 

 
 

 ביאליק דוח גגות: ביה"ס
 

     זיהוי המבנה

 1בוכריס  כתובת  ביאליק :שם האתר

 אי מייל נייד קווי 176018 ,642073 נ.צ. 

    עירית יבנה בעל המבנה

     איש קשר

מנהל אחזקת 
 מבנה

  0509913515  גבי ממן אב בית

 



       

 
 

               . 9342148, ירושלים, 10חרוצים  רח' ידליווי רשויות מקומיות בתחומי איכות הסביבה.   .פרוייקטים בע"מ'סביבות 

 mail@svivot.proדוא"ל:   153-2-5612574פקס:     02-5612574טל': 

 

36 36 

 

 
 גג מבנה ביה"ס ביאליק : 21איור 

 

   מצב היתרי המבנה

  כן היתר מבנה

  בעיריה 4טופס 

   

 משמעות נתון מאפייניי סביבת המבנה

  פני הים גובה אזור )אופציונאלי למילוי(

 נדרש קיצוץ עצים ממזרח הצללות טבעיות )צלע הר,עצים(

  ןאי באזור(הצללות מלאכותיות )מבנים 



       

 
 

               . 9342148, ירושלים, 10חרוצים  רח' ידליווי רשויות מקומיות בתחומי איכות הסביבה.   .פרוייקטים בע"מ'סביבות 

 mail@svivot.proדוא"ל:   153-2-5612574פקס:     02-5612574טל': 

 

37 37 

   

   תיאור כללי של המבנה

   

   הגישה לגג

 סולמות 4נדרשים  מדרגות סולם/מדרגות

קיים בגובה ממוצע  מעקה
 מטר 1.5

 

  ביו שתיים לשלוש גובה המבנה +מספר קומות

   

   מאפייני הגג

  מר 1500 שטח מקסימאלי

  190 אזימוט הגג )מע"צ(

 מקטעים דורשים איטוםמספר  בטון סוג הגג

   הצללות גג

   הפרעות

   מעקה )יש לציין גובה(

צריך איטום בגן הישן  מצב האיטום
 ותיקונים בגג הדרומי

 

  1500 שטח אפקטיבי להתקנה

   מערכת החשמל

  לבירור בעיריה מספר חוזה

  לבירור בעיריה מספר מונה 

  לבירור בעיריה גודל חיבור וסוג חיבור

ה עד קצה ימינ מיקום לוח חשמל ראשי
 המסדרוו

 

   מיקום ארונות חשמל משניים



       

 
 

               . 9342148, ירושלים, 10חרוצים  רח' ידליווי רשויות מקומיות בתחומי איכות הסביבה.   .פרוייקטים בע"מ'סביבות 

 mail@svivot.proדוא"ל:   153-2-5612574פקס:     02-5612574טל': 

 

38 38 

  מיקום מונה צריכה חח"י

 

   סוג הארקה ומיקום

  לא האם קיים גנרטור במבנה

   צריכת חשמל שנתית

  העירי בעלות על המונה

סולם לגג הדרומי  הערות נוספות
צריך לגזום עצים לגג 

הישן סולם לגג  הישן
מטר סולם של  6של 

ג המערבי מטר לג 5
מטר לגג  4של  וסולם

 הישן הדרומי

 
 גישה למשאית מאחורי בית הספר

  250*3 חיבור בפועל

   סיכום פוטנציאל סולארי: 

  קו"ט  120 

 

 

 

 

 

 



       

 
 

               . 9342148, ירושלים, 10חרוצים  רח' ידליווי רשויות מקומיות בתחומי איכות הסביבה.   .פרוייקטים בע"מ'סביבות 

 mail@svivot.proדוא"ל:   153-2-5612574פקס:     02-5612574טל': 

 

39 39 

 

 ביה"ס ע"ש יצחק רבין .9

 

 תצ"א ביה"ס ע"ש רבין : 22איור 

 

   ביה"ס ע"ש יצחק רבין –דוח גגות  א':נספח 
 

     זיהוי המבנה

 2 דייגיםה כתובת  ביס יצחק רביו :שם האתר

 אי מייל נייד קווי 174800, 641609 נ.צ. 

    עירית יבנה בעל המבנה

     איש קשר

מנהל אחזקת 
 מבנה

  0503226365  דדי אב הבית



       

 
 

               . 9342148, ירושלים, 10חרוצים  רח' ידליווי רשויות מקומיות בתחומי איכות הסביבה.   .פרוייקטים בע"מ'סביבות 

 mail@svivot.proדוא"ל:   153-2-5612574פקס:     02-5612574טל': 

 

40 40 

 

   מצב היתרי המבנה

   היתר מבנה

   4טופס 

   

 מעותמש נתון מאפייניי סביבת המבנה

  פני הים גובה אזור )אופציונאלי למילוי(

  אין הצללות טבעיות )צלע הר,עצים(

  אין הצללות מלאכותיות )מבנים באזור(

   

   תיאור כללי של המבנה

   

   הגישה לגג

  סולם סולם/מדרגות

  1.5 מעקה

  מבנה חד קומתי קומותגובה המבנה +מספר 

   

   מאפייני הגג

  מ"ר 1,600 ימאלישטח מקס

  פונה לדרום מלא  אזימוט הגג )מע"צ(

  בטון סוג הגג

הצד הצפוני מוצלל  הצללות גג
 ממצחיה דרומית

 

   הפרעות

  מטר 1.5 מעקה )יש לציין גובה(

  צריך בדיקה מצב האיטום

  1000 שטח אפקטיבי להתקנה

   מערכת החשמל

   מספר חוזה

   מספר מונה 

   וסוג חיבורגודל חיבור 

בכניסה מצד שמאל  מיקום לוח חשמל ראשי
 מאחורי וילון

 

   מיקום ארונות חשמל משניים

   מיקום מונה צריכה חח"י

   סוג הארקה ומיקום

   האם קיים גנרטור במבנה

   צריכת חשמל שנתית



       

 
 

               . 9342148, ירושלים, 10חרוצים  רח' ידליווי רשויות מקומיות בתחומי איכות הסביבה.   .פרוייקטים בע"מ'סביבות 

 mail@svivot.proדוא"ל:   153-2-5612574פקס:     02-5612574טל': 

 

41 41 

   בעלות על המונה

 3סולמות של  3צריך  הערות נוספות
מטר למעבר בין 

ולם לעליה מפלסים וס
 לגג

 

  400*3 גודל מפסק

   סיכום פוטנציאל סולארי: 

  קו"ט  100 

 

 

 

 

 

 

 



       

 
 

               . 9342148, ירושלים, 10חרוצים  רח' ידליווי רשויות מקומיות בתחומי איכות הסביבה.   .פרוייקטים בע"מ'סביבות 

 mail@svivot.proדוא"ל:   153-2-5612574פקס:     02-5612574טל': 

 

42 42 

 ביה"ס פרדס צפוני .10

 

 תצ"א ביה"ס פרדס צפוני : 23איור 
 

 
 פרדס צפוני :  נספח א': דוח גגות

 

     זיהוי המבנה

 1הפטל  כתובת  פרדס צפוני :שם האתר

 אי מייל נייד קווי 175493 ,642138 נ.צ. 

    עיריית יבנה בעל המבנה

     איש קשר

מנהל אחזקת 
 מבנה

    ת 

   מצב היתרי המבנה



       

 
 

               . 9342148, ירושלים, 10חרוצים  רח' ידליווי רשויות מקומיות בתחומי איכות הסביבה.   .פרוייקטים בע"מ'סביבות 

 mail@svivot.proדוא"ל:   153-2-5612574פקס:     02-5612574טל': 

 

43 43 

  כן היתר מבנה

   4טופס 

  נתון 

 משמעות  מאפייניי סביבת המבנה

   גובה אזור )אופציונאלי למילוי(

   הצללות טבעיות )צלע הר,עצים(

   מבנים באזור(הצללות מלאכותיות )

   

   תיאור כללי של המבנה

   

   הגישה לגג

 מטר 12צריך לשים סולם   סולם/מדרגות

   מעקה

   גובה המבנה +מספר קומות

   

   מאפייני הגג

   שטח מקסימאלי

   אזימוט הגג )מע"צ(

   סוג הגג

   הצללות גג

   הפרעות

   מעקה )יש לציין גובה(

   מצב האיטום

  800 שטח אפקטיבי להתקנה

חשבון חשמל  מערכת החשמל
 בעירייה

 

   מספר חוזה

   מספר מונה 

   גודל חיבור וסוג חיבור

   מיקום לוח חשמל ראשי

   מיקום ארונות חשמל משניים

   מיקום מונה צריכה חח"י

   סוג הארקה ומיקום

   האם קיים גנרטור במבנה

   צריכת חשמל שנתית

   ות על המונהבעל

   הערות נוספות

  250A*3 חיבור בפועל

  קו"ט 80 סיכום פוטנציאל סולארי: 



       

 
 

               . 9342148, ירושלים, 10חרוצים  רח' ידליווי רשויות מקומיות בתחומי איכות הסביבה.   .פרוייקטים בע"מ'סביבות 

 mail@svivot.proדוא"ל:   153-2-5612574פקס:     02-5612574טל': 

 

44 44 

 לשכת הרווחה, יבנה .11

 

 

 תצ"א לשכת רווחה: 24איור 

 

 לשכת הרווחה, יבנה דו"ח גגות: 

 

     זיהוי המבנה

 יבנה 26שבזי  כתובת  לשכת הרווחה יבנה :שם האתר

 אי מייל נייד קווי 642444 , 176152 .צנ

    עיריית יבנה בעל המבנה

  054-9789108 9439811-08 צביה אוחנה איש קשר

    אין אב הבית

 



       

 
 

               . 9342148, ירושלים, 10חרוצים  רח' ידליווי רשויות מקומיות בתחומי איכות הסביבה.   .פרוייקטים בע"מ'סביבות 

 mail@svivot.proדוא"ל:   153-2-5612574פקס:     02-5612574טל': 

 

45 45 

 

 

   מצב היתרי המבנה

  לבירור היתר מבנה

   4טופס 

  נתון 

 משמעות   מאפייניי סביבת המבנה

גובה אזור )אופציונאלי 
 למילוי(

  פני הים

ללות טבעיות )צלע הצ
 הר,עצים(

  עצים גבוהים ממזרח 3

הצללות מלאכותיות 
 )מבנים באזור(

  אין

   

  גג בטון חד קומתי. המבנה המזרחי חדש תיאור כללי של המבנה

   

  למפלס התחתון נדרש סולם חיצוני הגישה לגג

  אין סולם/מדרגות

  רק למבנה החדש המזרחי מעקה

גובה המבנה +מספר 
 ומותק

  מטר 6ל  3בין 

   

   מאפייני הגג

 מ"ר 800אפקטיבי: מ"ר 1,100 שטח מקסימאלי

  מעלות 190 אזימוט הגג )מע"צ(

  בטון סוג הגג

בגג.המעקה בגג המזרחי יותר הרבה צל מפלסים  2 הצללות גג
 על הגג של המבנה המזרחי

 

   הפרעות

  מטר 1.5 גובה המעקה בצד המזרחי: מעקה )יש לציין גובה(

  נראה כאילו האיטום חודש.  מצב האיטום

  מ"ר 800 שטח אפקטיבי להתקנה

   מערכת החשמל

  בעיריה מספר חוזה

  בעיריה מספר מונה 

  נתיכי פקקים ישנים מאד 3X100 חיבור וסוג חיבורגודל 



       

 
 

               . 9342148, ירושלים, 10חרוצים  רח' ידליווי רשויות מקומיות בתחומי איכות הסביבה.   .פרוייקטים בע"מ'סביבות 

 mail@svivot.proדוא"ל:   153-2-5612574פקס:     02-5612574טל': 

 

46 46 

 בכניסה למטבחון מימין מיקום לוח חשמל ראשי

 
מיקום ארונות חשמל 

 משניים
 יסה מצד שמאלבכנ

 
מיקום מונה צריכה 

 חח"י
  צמוד לחיבור הראשי

  פה"פ סוג הארקה ומיקום

האם קיים גנרטור 
 במבנה

  לא

   צריכת חשמל שנתית

  עירית יבנה בעלות על המונה

   הערות נוספות

   חיבור בפועל

   סיכום פוטנציאל סולארי: 

  קו"ט 40 

 

 

 

 

 



       

 
 

               . 9342148, ירושלים, 10חרוצים  רח' ידליווי רשויות מקומיות בתחומי איכות הסביבה.   .פרוייקטים בע"מ'סביבות 

 mail@svivot.proדוא"ל:   153-2-5612574פקס:     02-5612574טל': 

 

47 47 

 

 מרכז הספורט הישן .12

 

 תצ"א מרכז הספורט הישן  : 25יור א

 

 מרכז הספורט הישן, יבנה  דו"ח גגות:

     זיהוי המבנה

 יבנה 27האלון  כתובת  הספורט  הישןכז מר :שם האתר

 אי מייל נייד קווי 642710 , 175670 נ.צ. 

    עיריית יבנה בעל המבנה

  054-9789250  שאול דוד איש קשר

מנהל אחזקת 
 מבנה

  050-8854960  אלי

 



       

 
 

               . 9342148, ירושלים, 10חרוצים  רח' ידליווי רשויות מקומיות בתחומי איכות הסביבה.   .פרוייקטים בע"מ'סביבות 

 mail@svivot.proדוא"ל:   153-2-5612574פקס:     02-5612574טל': 

 

48 48 

 
 פנים אולם ספורט ישן: 26איור 

 
 

 
 גג מרכז ספורט ישן  : 27איור 



       

 
 

               . 9342148, ירושלים, 10חרוצים  רח' ידליווי רשויות מקומיות בתחומי איכות הסביבה.   .פרוייקטים בע"מ'סביבות 

 mail@svivot.proדוא"ל:   153-2-5612574פקס:     02-5612574טל': 
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   מצב היתרי המבנה

  כן היתר מבנה

   4טופס 

  נתון 

 משמעות   מאפייניי סביבת המבנה

  פני הים י(גובה אזור )אופציונאלי למילו

  אין הצללות טבעיות )צלע הר,עצים(

   הצללות מלאכותיות )מבנים באזור(

   

מתחם של מספר  המבנהתיאור כללי של 
מבנים מסוגים 

שונים.העיקרי הוא 
אולם ספורט גג 

 קנלטות

 

   

   הגישה לגג

  צריך סולם סולם/מדרגות

  אין מעקה

 10גובה חד קומתי ב גובה המבנה +מספר קומות
 מטר

 

   

   מאפייני הגג

  1200 שטח מקסימאלי

   אזימוט הגג )מע"צ(

  קנלטות בטון סוג הגג

לא היתן לראות  הצללות גג
 מלמטה

 

   הפרעות

  אין מעקה )יש לציין גובה(

הגג הנמוך דורש  מצב האיטום
איטום מחדש.גג 

הקנלטות נראה שאין 
 צורך

 

  1200 שטח אפקטיבי להתקנה

   מערכת החשמל

  בעיריה מספר חוזה

   מספר מונה 

  315*3 גודל חיבור וסוג חיבור



       

 
 

               . 9342148, ירושלים, 10חרוצים  רח' ידליווי רשויות מקומיות בתחומי איכות הסביבה.   .פרוייקטים בע"מ'סביבות 

 mail@svivot.proדוא"ל:   153-2-5612574פקס:     02-5612574טל': 

 

50 50 

מהכניסה נכנסים  ראשימיקום לוח חשמל 
מטר  5הולכים ימינה 

 ימין דלת כחולה לחדר

 

  לא רלוונטמ מיקום ארונות חשמל משניים

  לא זוהה מיקום מונה צריכה חח"י

   סוג הארקה ומיקום

  לא טור במבנההאם קיים גנר

   צריכת חשמל שנתית

  עירית יבנה בעלות על המונה

   הערות נוספות

  315*3 בפועלחיבור 

   פוטנציאל סולארי

  קו"ט  130 
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 מרכז הפיס דוגית   .13

 

 תצ"א תמרכז פיס דוגית  : 28איור 

 

 מרכז הפיס, דוגית  דו"ח גגות: 

 21.08.18ור: תאריך הביק

     זיהוי המבנה

-הדוגיתצומת  כתובת  מרכז הפיס אולם ספורט :שם האתר
 חטיבת גבעתי

 אי מייל נייד קווי 641859, 175183 נ.צ. 

    עיריית יבנה בעל המבנה

  054-9789250  שאול איש קשר

מנהל אחזקת 
 מבנה

    דוד צ'קול
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   מצב היתרי המבנה

  כן היתר מבנה

   4טופס 

  נתון 

 משמעות   מאפייניי סביבת המבנה

  פני הים )אופציונאלי למילוי(גובה אזור 

   הצללות טבעיות )צלע הר,עצים(

   הצללות מלאכותיות )מבנים באזור(

   

   תיאור כללי של המבנה

   

   הגישה לגג

מדרגות למפלס  סולם/מדרגות
יחידות הקירור.משם 
ישנו צורך בהתקנת 

 מטר 3של  סולם

 

קיים חשש החלקה.יש   אין מעקה
 מטר מקצה הגג. 2לסמן 

  מטר 15 גובה המבנה +מספר קומות

   

   מאפייני הגג

  1773 שטח מקסימאלי

  100 אזימוט הגג )מע"צ(

גג מעוגל פח גלי מעט  סוג הגג
פטות.גלי אסכורית 

 גדולים

 

  אין הצללות גג

  אין הפרעות

  אין ובה(מעקה )יש לציין ג

  טוב האיטוםמצב 

  1500 שטח אפקטיבי להתקנה

חשבון חשמל  מערכת החשמל
 בעירייה

 

   מספר חוזה

   מספר מונה 

   גודל חיבור וסוג חיבור
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  מיקום לוח חשמל ראשי

 

  לא רלוונטי מיקום ארונות חשמל משניים

  בארון הראשי מיקום מונה צריכה חח"י

  ראשיה"פ ארון פ  סוג הארקה ומיקום

  לבירור האם קיים גנרטור במבנה

   צריכת חשמל שנתית

  עירייהבעלות  בעלות על המונה

יהיה צורך לפתרון טוב   הערות נוספות
ואולי קצת יקר למערכת 

 אחיזה

  630*3 חיבור בפועל

  קו"ט  120  סיכום פוטניאל סולארי
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 מרכז הפיס דוגית וגל, גג מע: 29איור 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פנים אולם ספורט, פיס דוגית : 30איור 
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 מרכז יום לקשיש .41

 

 תצ"א מרכז פיס לקשיש : 31איור 

 

 
 מבנה מרכז פיס לקשיש : 32איור 
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 מרכז יום לקשישדו"ח גגות: 

     הוי המבנהזי

יבנה 2נורית  כתובת  מרכז פיס לקשיש :שם האתר  

 אי מייל נייד קווי 643128 ,175,319 נ.צ

    עיריית יבנה בעל המבנה

 Shault@matav.org.il 054-7849511  שאול טפליה איש קשר

מנהל אחזקת 
 מבנה

  050-9255576  רונן רבני

 

 

   מצב היתרי המבנה

  כן היתר מבנה

   4טופס 

  נתון 

 משמעות   מאפייניי סביבת המבנה

  פני הים גובה אזור )אופציונאלי למילוי(

  אין הצללות טבעיות )צלע הר,עצים(

  עץ בחצר המבנה הצללות מלאכותיות )מבנים באזור(

   

קומתי עשוי מבנה חד  תיאור כללי של המבנה
 בטון

 

   

   הגישה לגג

  סולם סולם/מדרגות

  סמ 60גובה  מעקה

  חד קומתי גובה המבנה +מספר קומות

   

   מאפייני הגג

  600 שטח מקסימאלי

   אזימוט הגג )מע"צ(

  בטון סוג הגג

הצללת רעפים  הצללות גג
 דקורטיביים

 

   הפרעות

  סמ 60 מעקה )יש לציין גובה(

  ידושדורש ח מצב האיטום

  450 שטח אפקטיבי להתקנה

mailto:Shault@matav.org
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   מערכת החשמל

  423312 מספר חוזה

  17000636 מספר מונה 

  200*3 גודל חיבור וסוג חיבור

מהכניסה נכנסים  מיקום לוח חשמל ראשי
מטר  20הולכים ישר 

 משמאל

 

  כנל מיקום ארונות חשמל משניים

  מחוץ למבנה משמאל מיקום מונה צריכה חח"י

   ארקה ומיקוםסוג ה

  לא האם קיים גנרטור במבנה

   צריכת חשמל שנתית

  עירית יבנה בעלות על המונה

   הערות נוספות

  250*3 חיבור בפועל

  40 סיכום פוטנציאל סולארי 

 

 

 

 



       

 
 

               . 9342148, ירושלים, 10חרוצים  רח' ידליווי רשויות מקומיות בתחומי איכות הסביבה.   .פרוייקטים בע"מ'סביבות 

 mail@svivot.proדוא"ל:   153-2-5612574פקס:     02-5612574טל': 

 

58 58 

 מתנ"ס גרמנוב .51

 

 תצ"א מתנס גרמנוב: 33איור 
 

 
 מתנס גרמנוב דו"ח גגות: 

     י המבנהזיהו

יבנה 5השייטים  כתובת  מתנס גרמנוב :שם האתר  

 אי מייל נייד קווי שם איש קשר 

    עיריית יבנה בעל המבנה

  yavne@matnasim.org.il  9439491 -08 אלי אלוש איש קשר

מנהל אחזקת 
 מבנה

  053-5541409  אלון גולד

  054-9789261  ניסים ארוסי אב בית

 

mailto:yavne@matnasim.org.il
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 גג מבנה מתנ"ס גרמנוב : 34איור 

 

   מצב היתרי המבנה

  כן היתר מבנה

   4טופס 

  נתון 

 משמעות   מאפייניי סביבת המבנה

גובה אזור )אופציונאלי 
 למילוי(

  פני הים

הצללות טבעיות )צלע 
 ם(הר,עצי

  אין

הצללות מלאכותיות )מבנים 
 באזור(

או הנמכת נוף או ירידה  שורת עצים ממזרח 
 בתפוקה

   

מבנה קורות שידרוש גג בטון שטוח בצד המערבי  תיאור כללי של המבנה
 אישור ייחודי

 

 

   

  אין. לוקחים סולם נייד ועולים מהקומה השניה הגישה לגג

  וממנ הצריך סולם רק עד הקומה השניה סולם/מדרגות

  אין מעקה

  קומות 2 גובה המבנה +מספר קומות

   

   מאפייני הגג



       

 
 

               . 9342148, ירושלים, 10חרוצים  רח' ידליווי רשויות מקומיות בתחומי איכות הסביבה.   .פרוייקטים בע"מ'סביבות 

 mail@svivot.proדוא"ל:   153-2-5612574פקס:     02-5612574טל': 

 

60 60 

 600-המבנה המערבי מ"ר 1,000 שטח מקסימאלי
 מ"ר

  מעלות 190 אזימוט הגג )מע"צ(

  בטון סוג הגג

   הצללות גג

  בגג המערבי יש קורות שצריך לכסות הפרעות

   מעקה )יש לציין גובה(

  יש לחדש איטום יטוםמצב הא

   שטח אפקטיבי להתקנה

   מערכת החשמל

  342168902 מספר חוזה

  חסר מספר מונה 

  3X63 גודל חיבור וסוג חיבור

בתוך המבנה בחדר מצד ימין החיבור הראשי נמצא  מיקום לוח חשמל ראשי
 לכניסה
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 סמוך לחיבור חחי מיקום ארונות חשמל משניים

 
  צמוד לחיבור הראשי יכה חח"ימיקום מונה צר

  פה"פ סוג הארקה ומיקום

  לא האם קיים גנרטור במבנה

   צריכת חשמל שנתית

  יבנהעירית  בעלות על המונה

   הערות נוספות

   חיבור בפועל

  70 סיכום פוטניאל סולארי
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 מתנ"ס ע"ש ליפקין שחק, יבנה .61

 

 א מתנ"ס ע"ש ליפקין שחק תצ": 35איור 

 

 

 

 מתנס ליפקין שחק, יבנה דו"ח גגות: 

     זיהוי המבנה

יבנה 5השייטים  כתובת  מתנס ליפקין שחק :שם האתר  

 אי מייל נייד קווי 641748 ,174923 נ.צ. 

    עיריית יבנה בעל המבנה

  lsc@yavne.matnasim.co.il  08-6119601 שמרית סויסה איש קשר

mailto:lsc@yavne.matnasim.co.il
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מנהל אחזקת 
 מבנה

ג'קי    054-4662804  

 

 

   מצב היתרי המבנה

  כן היתר מבנה

   4טופס 

  נתון 

 משמעות   מאפייניי סביבת המבנה

  פני הים למילוי(גובה אזור )אופציונאלי 

  אין עצים(הצללות טבעיות )צלע הר,

קיימים מבנים ממזרח,  הצללות מלאכותיות )מבנים באזור(
אך הם לא מגיעים 
 למבנה

 

   

גג בטון שטוח בעל  תיאור כללי של המבנה
מספר מפסלים 
הנחצצים במערות. אין 
שוני רב בגובה 
 המפלסים.

 

 

   

   הגישה לגג

 סולמות של שני מטר 6יש צורך ב 2מקומה סולם  סולם/מדרגות
 למעבר ממפלס למפלס

קיימים מעקות רבים  מעקה
גם בהיקף וגם בין 
 המפלסים

 

  קומות  2 גובה המבנה +מספר קומות

   

   מאפייני הגג

מ"ר 1,000 שטח מקסימאלי בניכוי המעקות והצורך לברוח מהם  
מ"ר להתקנה 700קיימים   

  מעלות 165 אזימוט הגג )מע"צ(

  בטון סוג הגג

עקות בין מפלס מ הצללות גג
 למפלס

 

המזגנים אינם מפרעים  הפרעות
 ואין צורך להזיזם
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  קיים מעקה )יש לציין גובה(

  איטום ישן מצב האיטום

  מ"ר 700 שטח אפקטיבי להתקנה

   מערכת החשמל

  342091646 מספר חוזה

   13595824 מספר מונה 

  3X400 גודל חיבור וסוג חיבור

החיבור הראשי נמצא  ימיקום לוח חשמל ראש
ככל הנראה בשער 

 הכניסה מבנים

 
לוח חשמל קומתי  מיקום ארונות חשמל משניים

נמצא שקומה 
הראשונה משמאל 

 לקפיטריה
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 בשער הכניסה מבחוץ מיקום מונה צריכה חח"י

 
  פה"פ ומיקוםסוג הארקה 

  לא האם קיים גנרטור במבנה

   צריכת חשמל שנתית

  עירית יבנה בעלות על המונה

   הערות נוספות

   חיבור בפועל

  80 סיכום פוטניאל סולארי
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 , יבנה מתנ"ס מרגלית.71

 

 
 תצ"א מתנ"ס מרגלית : 36איור 

 

 דו"ח גגות: מתנס מרגלית

     זיהוי המבנה

תנ"ס מרגלית  )תורני( מ :שם האתר  
נופר פינת  כתובת 

 ז'בוטינסקי

 אי מייל נייד קווי  . נ.צ

    עיריית יבנה בעל המבנה

ייפית שרעב איש קשר   054-9789124  

  גם בגרמנוב  ניסים ערוסי מנהל אחזקת מבנה

 

 

 

   מצב היתרי המבנה
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  כן היתר מבנה

   4טופס 

  נתון 

 משמעות   מאפייניי סביבת המבנה

  פני הים גובה אזור )אופציונאלי למילוי(

  אין ת טבעיות )צלע הר,עצים(הצללו

   הצללות מלאכותיות )מבנים באזור(

   

   תיאור כללי של המבנה

מבנה חד קומתי  
במרכזו חלל גדול 

 לתאורה

 

   הגישה לגג

ייעודי ללא פתח עליה  סולם/מדרגות
 סולם

 

  אין מעקה

  4חד קומתי בגובה  גובה המבנה +מספר קומות
 מטר

 

   

   מאפייני הגג

  400 שטח מקסימאלי

   אזימוט הגג )מע"צ(

  בטון  סוג הגג

  אין הצללות גג

   הפרעות

  אין מעקה )יש לציין גובה(

  בנין חדש מצב האיטום

  30 שטח אפקטיבי להתקנה

   מערכת החשמל

  בעיריה מספר חוזה

  17002220 מספר מונה 

  160*3 גודל חיבור וסוג חיבור

מהכניסה נכנסים  מל ראשימיקום לוח חש
מטר  10הולכים ישר 

 משמאל

 

   מיקום ארונות חשמל משניים

מצפון למבנה על הגדר  מיקום מונה צריכה חח"י
 עם בית הכנסת

 

   סוג הארקה ומיקום
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  לא האם קיים גנרטור במבנה

   צריכת חשמל שנתית

  עירית יבנה בעלות על המונה

   הערות נוספות

  315*3 חיבור בפועל

  35 פוטנציאל סולארי 

 

 
 מבנה מתנ"ס מרגלית: 37איור 
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 מתנ"ס נאות שז"ר )דווידסון( , יבנה .81

 

 תצ"א מתנ"ס נאות שז"ר : 38איור 
 

 נאות שז"ר  נספח א': דוח גגות

     זיהוי המבנה

מתנס דווידסון נאות  :שם האתר
רשז  

יבנה 17הנשיאים  כתובת   

 אי מייל נייד קווי 642171 ,176592 נ.צ. 

    עיריית יבנה בעל המבנה

 -08 סמדר נבון איש קשר
9422393 

054-9789256 smadar@yavne.matnasim.co.il  

  054-9789258  ישראל לוי אב הבית

 

mailto:yavne@matnasim.org.il
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   מצב היתרי המבנה

  כן היתר מבנה

   4טופס 

  נתון 

 משמעות   מאפייניי סביבת המבנה

גובה אזור )אופציונאלי 
 למילוי(

  פני הים

הצללות טבעיות )צלע 
 הר,עצים(

  אין

הצללות מלאכותיות )מבנים 
 באזור(

  אין

   

  גג בטון בעל שלושה מפלסים תיאור כללי של המבנה

   

  למפלס התחתון נדרש סולם חיצוני גישה לגגה

  אין סולם/מדרגות

  רק במפלס האמצעי יש מערה.בשאר אין. מעקה

  מטר 6ל  3בין  המבנה +מספר קומותגובה 

   

   מאפייני הגג

 400אפקטיבי: מ"ר 1,000 שטח מקסימאלי
 מ"ר

  מעלות 180 אזימוט הגג )מע"צ(

  בטון סוג הגג

  פלסים בגגמ 3 הצללות גג

  הגג הדרומי מטיל צל רב על המשטח מדרום לו הפרעות

   מעקה )יש לציין גובה(

  לחדש איטוםיש  מצב האיטום

  מ"ר 400 שטח אפקטיבי להתקנה

   מערכת החשמל

  342394811 מספר חוזה

  14013744 מספר מונה 

  3X315 גודל חיבור וסוג חיבור



       

 
 

               . 9342148, ירושלים, 10חרוצים  רח' ידליווי רשויות מקומיות בתחומי איכות הסביבה.   .פרוייקטים בע"מ'סביבות 

 mail@svivot.proדוא"ל:   153-2-5612574פקס:     02-5612574טל': 

 

71 71 

ה הראשית פונים ימינה לאולם הגדול, ושם יש לוח מהכניס מיקום לוח חשמל ראשי
 חשמל ראשי

 
שמאלבכניסה מצד  מיקום ארונות חשמל משניים  

 
  צמוד לחיבור הראשי מיקום מונה צריכה חח"י

  פה"פ סוג הארקה ומיקום

  לא האם קיים גנרטור במבנה

   צריכת חשמל שנתית

  עירית יבנה בעלות על המונה

   הערות נוספות

   חיבור בפועל

  40 סיכום פוטניאל סולארי

 
 מתנ"ס נאות שז"ר מצפון מזרח לדרום מערב 1גג מבנה : 39איור 
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 תמונה מדרום מזרח לצפון מערב-2גג מספר : 40איור 

 

 
 

 ן לדרום מזרחתמונה מצפו 3גג מספר : 41איור 
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 ביה"ס לאומניות ע"ש לאה גולדברג, יבנה .91

 

 

 ביה"ס לאומניות ע"ש לאה גולדברג, יבנה: 42איור 
 

 נספח א': דוח גגות

 21/08/18תאריך הביקור: 

     זיהוי המבנה

בית ספר  :שם האתר
לאמנויות ע"ש 
 לאה גולדברג

יבנה 6הסנפיר  כתובת   

ש קשרשם אי   אי מייל נייד קווי 

    עיריית יבנה בעל המבנה
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הראלרונית  איש קשר   0542031363  

מנהל אחזקת 
 מבנה

  0528612214  מתניה אב הבית 

 

 

 

   מצב היתרי המבנה

  כן היתר מבנה

   4טופס 

 משמעות נתון 

בית ספר בתור   מאפייניי סביבת המבנה
מבנים  שכונה שמוקף

 גבוהים

רומי והמלבן המרכזי מוצלים הגג הד
 בערך. 13משעה 

   )אופציונאלי למילוי(גובה אזור 

   הצללות טבעיות )צלע הר,עצים(

ישנו מבנה גבוה  הצללות מלאכותיות )מבנים באזור(
 מדרום לבית הספר

 

   

מלבן שמוקף בשלושה  תיאור כללי של המבנה
 עיגולים

 

   

   הגישה לגג

 צריך סולמות בכדי לעבור מגג לגג דרגותמ סולם/מדרגות

   מעקה

 קומות 2 מטר 8 גובה המבנה +מספר קומות

   

15 

KW 

15 

KW 
15 

KW 
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   מאפייני הגג

  מ"ר 1,267  שטח מקסימאלי

  דרום 180  אזימוט הגג )מע"צ(

   סוג הגג

   הצללות גג

 4מזגנים להזזה ) 10 הפרעות
במלבן ושניים בכל 
 עיגול(

 

יש מעקות סביב כל  מעקה )יש לציין גובה(
 ס"מ 150הגגות של כ

 

  מצב טוב מצב האיטום

  מ"ר 600 שטח אפקטיבי להתקנה

חשבון חשמל  מערכת החשמל
 בעירייה

 

   מספר חוזה

   מספר מונה 
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   גודל חיבור וסוג חיבור

בכניסה למבנה  מיקום לוח חשמל ראשי
 הראשי מצד שמאל

 

   מיקום ארונות חשמל משניים

  ארון חשמל ראשי מונה צריכה חח"י מיקום

   סוג הארקה ומיקום

  לא האם קיים גנרטור במבנה

   צריכת חשמל שנתית

   בעלות על המונה

   הערות נוספות

  250A*3 חיבור בפועל

  60 יאל סולאריצסיכום פוטנ

 

 לא להיכנס לפרויקט על הגג. למצוא גג פשוט יותר להתקנה באם קיים. המלצה: 
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 לאומניות ביה"ס גג מבנה : 43איור 
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  19פברואר  יבנה, פוטנציאל סולארי, סקר גגותסקר וסיכום 

 פוטנציאל סולארי נ.צ.  מבנה
 בקו"ט

גודל חיבור רשום 
 בחח"י

סטאטוס הקצאה 
 סולארית

 הערות

     3X80 40 642,333 ,175,644 אגף חינוך

     3X200 40  647806 , 175933   אגף שפע

   סיור חחי 3X450 100   642258, 176136 ותאולפנה לבנ

בית ספר אורן  
 _גינסבורג עליונה

בעיריה )כנראה  130 642963 ,175576
3X315) 

   אישור חחי

בית ספר אינשטיין 
 )דוגית(

בעיריה )כנראה  80   641792, 175163
3X250) 

   אישור חחי

 -בית ספר אלון 
 גינסבורג חטהב

יריה )כנראה בע 120  642876 ,175727
3X315) 

   אישור חחי

בית ספר אקולוגי 
 יצחק שמיר

בעיריה )כנראה  30 641186 ,174970
3X315) 

   אישור חחי

בעיריה )כנראה  120  642073 ,176018 בית ספר ביאליק
3X250) 

   בוצע סיור חחי

   אישור חחי 3X500 130 641609, 174800 בית ספר יצחק רבין

בית ספר פרדס 
 יצפונ

לא ברור. צמוד  80 642138 ,175493
 לבית ספר נעם

    

גודל חיבור רשום    3X25 40 642444 , 176152 הרווחהלשכת 
 קטן מדי

באגף ספורט  130 642710 , 175670 מרכז הספורט הישן
 (3X250)כנראה 

    

באגף ספורט  130 641859 ,175183 מרכז הפיס דוגית
 (3X250)כנראה 

   סיור חחי

     3X100 40 643128 ,175,319 כז יום לקשישמר

בבעלות הסוכנות     3X63 70 641812 , 175817 גרמנובמתנס 
 חיבור להגדלה 

     3X315 80 641748 ,174923 מתנס ליפקין שחק

     3X160 35 642371 ,174923 מתנס מרגלית

 בבעלות הסוכנות    3X315 40 176592, 642171  מתנס נאות שזר

        1,435                  )קו"ט(סיכום  

 סיכום פוטנציאל סולארי2  :טבלה 


