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הנדון :סיכום וועדת איכות הסביבה  21באפריל 2021
משתתפים -מאיר גרינפלד ,הלל גלזמן ,איציק דרורי ,טוביה ארז ,אביבה קרבונרה ,עפר כהן,
מוטי מזרחי ,קרן אדיב.
מוזמן -גיא חמו

 .1הכרות עם 'קהילת השמש' – מייסדת יעל כהן פארן ,מומחית באנרגיות מתחדשות ,לשעבר נציגת
התנועה הירוקה בכנסת ,כיהנה גם כמנכ"ל הפורום הישראלי לאנרגית.
את קהילת השמש הציג תושב היישוב -גיא חמו ,גיא יצר איתם קשר כדי לבדוק באופן אישי את
נושא הגגות הסולרי בעזרה ושיתוף קהילת השמש.
קהילת השמש הינו ארגון ללא מטרת רווח שפועל ע"י יזמים חברתיים ,מטרתו להקים/לקדם '
קהילות' שמקדמות אנרגיה עצמאית בעזרת פאנלים סולריים.
גיא מציג את המצגת של הארגון -בין השאר מראה לדעתם את היתרונות של השימוש בפאנלים
סולריים ,והערכת העלויות של פאנל סולריים על גגות בתים פרטיים.
המלצה -גיא חמו תושב ,חברי הועדה הלל גלזמן ,מאיר גרינפלד .יארגנו מפגש תושבים שמטרתו -
הגברת המודעות לכדאיות של הפיכת גגות פרטיים לסולארי -המפגש יעשה בשיתוף קהילת
השמש.

 .2הצגת הצעה לגגות סולריים במבני ציבור -חברי הועדה מאיר גרינפלד ,הלל גלזמן.
מאיר מציג מצגת שמראה לדעתו את היתרונות של גגות סולריים ,מציג תחשיב שניתן לו בהתאם
לנתונים הקיימים.
הערות -של חברי הועדה הנתונים הינם כללים ,אינם משקפים את המצב הקיים בשטח מלבד גודל
הגגות ,הנתונים מחייבים את המועצה לקחת התחייבות ל 25שנה ,ישנם סוגיות באחזקה שלא
נלקחו בחשבון ,ישנם סוגיות מחזור שלא נלקחו בחשבון.
הוסבר לחברי הועדה כי ראש המועצה בקשר עם שלומי וינוח אשר התקינו גגות סולריים המועצה

תלמד את הנתונים במהלך הנתונים הקרובות מנתוני הרשויות השכנות ,במהלך  2022בהתאם
לנותנים תבחן האפשרות להכניס את הנושא לתוכנית העבודה.

המלצה -ראש המועצה ייפגש עם נציגי קהילת השמש – אשר יציגו לו את המידע והידע הקיים
אצלם.
בשלב השני תבחן האפשרות ע"י מליאת המועצה -האם לקחת יועץ מומחה להכנת אומדן מדויק
לתנאים הקיים ומה התקציב הכרוך בכך.

נספח מצגת שהכין מאיר גרינפלד.

רשמה קרן דרוקמן אדיב
יו"ר הועדה לאיכות הסביבה
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