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נתונים
ממשק האנרגיה באמצעות אנרגיה 30%ייצור : יעד מדינת ישראל›

2030מתחדשת עד 

רשויות מקומיות שצריכת החשמל השנתית המצרפית  257בישראל ›
הערכה על בסיס נתוני כפר סבא  )mW 1,500,000-שלהן נאמדת ב

(לתושב לשנהmW 0.2לפי , ומשרד האנרגיה

ממוסדות 30%, מצריכת האנרגיה של הרשות בגין תאורת רחוב50%-כ›
(2019, משרד האנרגיה)ממבני ציבור 20%חינוך ו 

רשות מקומית מאופסת אנרגיה הינה רשות המייצרת את כלל הצריכה  ›
.השנתית באמצעות אנרגיות מתחדשות



ניצול שטח מופר ושדרוג מגרשי ספורט וחנייה

(PV)וולטאי-הקמת מערכת פוטו



הקמת מערכות על גגות מבנים



:מרכיבי המערכת



כלכלי

הנגשת  
מרחב  
ציבורי

סביבתי

שיפור תשתיות  
עירוניות  

למה זה  
?  טוב

PVלהתקנת מערכות טובותסיבות 5

חינוכי



עקרונות עבודה-הסברה

זמינותיוזמה  שקיפות



כל העובדים עוברים  
תדריכי בטיחות 

ונושאים אישורי עבודה 
מתאימים

בטיחות
ליווי של מפקח  

לשמירת הכללים  
הנדרשים

העבודות מתבצעות  
בליווי יועץ בטיחות 

וממונה בטיחות

על כל עובדי הקבלן  
להציג אישור  

משטרה והיעדר 
עבירות מין  

העבודות מתבצעות  
לאחר אישור מהנדס  

קונסטרוקטור
ומהנדס חשמל

העבודות מתבצעות  
בצורה שלא  

מפריעות לשגרת  
הלימודים



קרינה
מהפאנלים  הקרינה במערכת סולארית 1.

0.001פחות מ )ומהכבלים הינה שולית 
(מיליגאוס

קרינה אלקטרומגנטית נפלטת 2.
-הממיר את המתח מ, מהממיר

DC(שמש-חשמל בזרם ישיר )ל-
AC( שקיים  חלופיןחשמל בזרם

(. ברשת החשמל

הקרינה האלקטרומגנטית  3.
(EMF ) שהיא תוצר של החשמל

שלא הומר הינה לטווח של 
מ בודדים  "סעשרות 

לפי הגדרות המשרד להגנת 4.
הסביבה והתקינה האירופית  

אסור למערכת לחרוג מקרינה  
מיליגאוס  4של 

מוסדות המערכת מתוכננת  בכל ה. 5
יותקן במרחק מינימלי  כך שהממיר 

מטר משהייה של ילדים4של 

לפני התקנה ומיד לאחריה  . 6
שהקרינה אכן  מתבצעות בדיקות לוודא 

ורק אז ניתן לקבל היתר  מזערית 
הפעלה מהמשרד להגנת הסביבה

מתבצעת בדיקת לשנה אחת . 7
קרינה חיצונית לבקרה

מפוקחת  באופן שוטף המערכת . 8
לבדיקת תקינותומנוטרת 
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ס רמז   "בי-נספח לבדיקת קרינה

תמונות מאתר סולן



שילוב מערכי שיעור 
ופעילויות חינוכיות

ושילוביותחינוך 





?שאלות


