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  הקמת מתקנים סולאריים על גגות בתי הספר   -סקר התכנות 

 " עיריית גבעתיים " 

  :כללי

מתוכם נמצאו מתאימים להתקנת מערכת סולארית וגג אחד (בן   11בתי ספר בגבעתיים,  12נסקרו גגות 

 גוריון) נדחה לשלב הבא של הפרויקט. 

  הסקר כלל את הנקודות הבאות:

  להתקנת מערכת סולארית.שטח גג מתאים 

 פריסת פאנלים ראשונית. -הערכת הספק  

 .(רושם כללי) מצב איטום  

 ארון ראשי.  /חיבור חשמל 

 .הפרעות/הצללות 

 צורך בהזזה. -מזגנים 

 סוג הגג 

  פוטנציאל יצור חשמל:

  

   

מוסדמס"ד
שטח גג 

(מ"ר)
שטח גג 

(אפקטיבי)

פאנלים 
(פריסה 

ראשונית)
הספק מתקן-

DC
הספק מתקן-

AC
                 200                  264               661                2,050         2,140אורט טכניקום (3 גגות)1
                    40                    46               116                    430             840אמונים2
                 200                  204               509                2,000         1,240בורוכוב3
                 100                  108               270                    940             900שמעון בן צבי4
                 100                  106               265                1,250         1,097ברנר5
                 150                  176               439                1,360         1,465גורדון6
                 100                  120               300                1,100         1,270יגאל אלון7
                 100                  100               250                    930         1,505כצנלסון8
                 150                  138               346                1,324         2,040קלעי9

                 100                  113               282                1,120         1,120שמעוני10
                 150                  119               298                1,140         1,680תלמה ילין11

              1,390              1,494       15,947סה"כ פרויקט
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  אורט טכניקום 

  1  מס' מתקן

  גבעתיים  15גולומב   כתובת

 3X910A  גודל חיבור 

  340438668  חוזה

  13593677  מונה

 AC  200 KWהספק 

 DC  264 KWהספק 

סכמת פריסת 

  פאנלים

  

  מעט. נדרש להזיז. מזגנים:  הערות מיוחדות 

  ללא הפרעה מהותית. :הצללות

  טוב.  :איטוםמצב 

  ללא. :מעקה
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  אמונים 

  2  מס' מתקן

  גבעתיים 7צה"ל   כתובת

 3X250A  גודל חיבור 

  340471932  חוזה

  6066967  מונה

 AC  40 KWהספק 

 DC  46 KWהספק 

סכמת פריסת 

  פאנלים

  

הערות 

  מיוחדות

  נדרש להזיז. :מזגנים

  : ללא הפרעה מהותית.הצללות

  : טוב. איטוםמצב 

  : ללא.מעקה
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  בורוכוב 

  3  מס' מתקן

  גבעתיים   2יפה נוף    כתובת

 3X500A  גודל חיבור 

  340492331  חוזה

  19001930  מונה

 AC  200 KWהספק 

 DC  203 KWהספק 

סכמת פריסת 

  פאנלים

  

הערות 

  מיוחדות

  נדרש להזיז. :מזגנים

  . מבני מגורים גבוהים בצד מערב: הצללות

  : טוב. איטוםמצב 

  .ללא -חלקי, מבנה מזרחי -דרומימבנה ללא,  -צפונימבנה : מעקה
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  שמעון בן צבי 

  4  מס' מתקן

  גבעתיים  8סמטת צביה   כתובת

 3X630A  גודל חיבור 

  340474777  חוזה

  8070852  מונה

 AC  100 KWהספק 

 DC  108 KWהספק 

סכמת פריסת 

  פאנלים

  

  . אין :מזגנים  הערות מיוחדות

  . אין: הצללות

  : טוב. איטוםמצב 

  .אין: מעקה

        

  



  
SUNSA ENERGY LTD. 

ֹ "בע אנרגיה סאנסה מ  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  
  19100קיבוץ מרחביה,    |   077-5356400פקס:  |    03-7711852טלפון:    | אנרגיה בע"מ    סאנסה 

INFO@SUNSA.CO.IL ◊ WWW.SUNSA.CO.IL ◊  sunsa energy ltd. 
 

 

 ברנר 

  5  מס' מתקן

  גבעתיים 22התע"ש   כתובת

 3X400A  גודל חיבור 

  340473949  חוזה

  8069613  מונה

 AC  100 KWהספק 

 DC  106 KWהספק 

סכמת פריסת 

  פאנלים

  

  .נדרש להזיז :מזגנים  הערות מיוחדות

  : עצים מצד דרום. הצללות

  : טוב. איטוםמצב 

  : אין.מעקה
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  גורדון 

  6  מס' מתקן

  גבעתיים 6הכנסת   כתובת

 3X400A  גודל חיבור 

  340469281  חוזה

  13594645  מונה

 AC  150 KWהספק 

 DC  176 KWהספק 

סכמת פריסת 

  פאנלים

  

  .נדרש להזיז :מזגנים  הערות מיוחדות

  . מערב ומצד מזרח  עצים מצד דרום: הצללות

  : טוב. איטוםמצב 

  : אין.מעקה
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  יגאל אלון 

  7  מס' מתקן

  גבעתיים  5צביה לובטקין   כתובת

 3X315A  גודל חיבור 

  340469320  חוזה

  14014734  מונה

 AC  120 KWהספק 

 DC  100 KWהספק 

  סכמת פריסת פאנלים

  

  .נדרש להזיז :מזגנים  הערות מיוחדות

  .ללא: הצללות

  : טוב. איטוםמצב 

  : אין.מעקה
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 כצנלסון 

  8  מס' מתקן

  גבעתיים  19המעיין   כתובת

 3X315Aגודל  

  340440834  חוזה

  8069822  מונה

 AC  100 KWהספק 

 DC  100 KWהספק 

סכמת 

פריסת 

  פאנלים

  

הערות 

  מיוחדות

  .נדרש להזיז :מזגנים

  . עץ על גג דרום מזרחי: הצללות

  : טוב. איטוםמצב 

  : אין.מעקה
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  קלעי

  9  מס' מתקן

  גבעתיים 12אהרון גולדשטיין   כתובת

 3X630A  גודל חיבור 

  340277279  חוזה

  5063383  מונה

 AC  150 KWהספק 

 DC  138 KWהספק 

סכמת פריסת 

  פאנלים

  

  .נדרש להזיז :מזגנים  הערות מיוחדות

  .מבנה גבוה על גג מזרחי, עץ מצד דרום מערב של אולם ספורט: הצללות

  : טוב. איטוםמצב 

  . אין -יש, שאר הגגות -גג מזרחי: מעקה

  נדרשים חיזוקים בגג אולם ספורט (דו"ח קונסטרוקטור)הערות נוספות: 
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  שמעוני

  10  מס' מתקן

  גבעתיים  1רביבים   כתובת

 3X630A  גודל חיבור 

  340471542  חוזה

  6062430  מונה

 AC  113 KWהספק 

 DC  100 KWהספק 

סכמת פריסת 

  פאנלים

  

  .נדרש להזיז :מזגנים  הערות מיוחדות

  : גג דרומי מצליל על גג צפוני. הצללות

  : טוב. איטוםמצב 

  : קיים.מעקה

  הערות נוספות: 
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  תלמה ילין 

  11  מס' מתקן

  א' גבעתיים  5בורוכוב   כתובת

 3X630A  גודל חיבור 

  340474363  חוזה

  12591120  מונה

 AC  150 KWהספק 

 DC  119 KWהספק 

סכמת פריסת 

  פאנלים

  

  .נדרש להזיזלא  :מזגנים  הערות מיוחדות

  עץ על גג דרומי. : הצללות

  : טוב. איטוםמצב 

  בשני הגגות. : קייםמעקה

  גג קל מבנה דרומי פסול להתקנה (ראה דו"ח קונסטרוקטור)הערות נוספות: 
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