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סיכום ועדת איכות הסביבה51.8.51 -

נוכחים:
חברי ועדה  -אביטל יוגב ,בועז ארנון ,עמנואלה קון ,איילת שחם,
צפי פלד -סגן ראש המועצה  ,יורם פלג -מנהל מחלקת תברואה ,אלי ביוקוראל -מנהל
רישוי עסקים ואורן ביי -רכז קיימות .
נעדרו :חגי כהן  ,משה גולן ,דוד קדיש ,ערן פרידמן ,שי אברהמי – מנכ"ל ,דנה אידו –
מוניציפאלי ,אייל צייג – סגן מנהל אגף חינוך
על סדר היום:
 .5התקנת פאנלים פוטו וולטאיים להפקת חשמל על גגות מבני ציבור ברחבי
המועצה ובמוסדות חינוך ביישובי המועצה.
 .7הצגת פרויקט "גגות סולאריים" לבתים פרטיים.
 .5הצגת פרויקט התקנת פאנלים פוטו וולטאיים להפקת חשמל על גגות מבני
ציבור ברחבי המועצה ובמוסדות חינוך ביישובי המועצה.
בן ציון איתן ,מנכ"ל החברה הכלכלית הציג את הפרויקט -בשנה האחרונה החברה
הכלכלית בשיתוף המועצה מקדת הקמת מע' פוטו-וולטאית אשר תייצר חשמל בשיטה
הסולארית  .המערכת תוצב על מתקני המועצה והחשמל שייוצר יחליף את צריכת
החשמל הנרכשת מחברת חשמל ,כך שיחסך כסף רב בהוצאות על רכישת חשמל.
המערכת מתוכננת להבנות על גגות של מיתקנים ציבורים כגון אולמות
כנסים בתי ספר ואולמות ספורט.
נקודות שעלו בדיון:
מה מידת הקרינה -בפאנלים אין קרינה ,ממיר המתח -צריך להיות מרוחק  4מטר
מתלמידים (על פי הנחיות של המשרד להגנת הסביבה.
תחזוקה -אין בעיה לבצע תחזוקה בגג לאחר ההתקנה.
המלצת הוועדה-
א .מברכים על הפרויקט וממליצים לקדמו -בכפוף לבדיקות בטיחות ועמידה בכל
התקנים.
ב .יש לשים דגש על שקיפות המידע ועל דרך הצגת הפרויקט במוסדות החינוך בהם
יותקנו המתקנים הפוטו וולטאיים.
 .2הצגת פרויקט "גגות סולאריים" לבתים פרטיים –

יניב רוזנווסר ,מהחברה הכלכלית של כפ"ס ,הציג את הפרויקט -התקנת מערכות
סולאריות (פוטו-וולטאיות) רווחיות וסביבתיות על גגות בתי מגורים ברחבי המועצה.
מטרות -לצמצם את זיהום האוויר הנוצר כתוצאה מהשימוש בחשמל ,להסב את החשמל
לאנרגיה ירוקה מתחדשת וכמובן ,לסייע לחסכון כלכלי של התושבים( .מצורפת המצגת
שהועברה).
נקודות שעלו בדיון:
התושב יכול לקבל מימון מלא ולשלם את ההלוואה בעזרת החיסכון בחשמל.
התושב מקבל גיבוי של גוף גדול שהתקשר עם הקבלנים וערב לאיכות המוצר ואיכות
הביצוע.
ההתקשרות של התושב היא עם הקבלן ולא עם הרשות.
המלצת הוועדה-
חושבים שהרעיון מוצלח,אך מעריכים כי אין למועצה הכלים להובלת הקמת
הפרויקט אשר מחייב שיתוף פעולה של התושבים.
קיימת אפשרות של פרסום הפרויקט במועצה והפניית התושב למערכת הקיימת של
החברה הכלכלית של כפר סבא.
הוחלט לבחון את הנושא על מנת להחליט איך לתת את השירות בצורה המיטבית
לתושבי המועצה.

תודה לכל המשתתפים!
רשם פרוטוקול:
אורן ביי

העתקים:
משתתפי הדיון

