
 

 2020 -ספטמבר

 דות חינוךמוסעל גגות ( PVפוטו וולטאיות )התקנת מערכות 
 

 מנהלי/ות בתי ספר יקרים/ות,  
 

עיר השואפת לאזן בין   :עיר מאופסת אנרגיה של חדשני חזון מובילה עיריית כפר סבא כחלק ממדיניות ירוקה פורצת דרך, 

. חזון זה בא לידי ביטוי באמצעות שני תהליכים מקבילים: התייעלות אנרגטית  העירוניתצריכת האנרגיה לייצור האנרגיה 

 . על מבני ציבור וחינוך בעיר  וולטאיות )סולאריות( לייצור אנרגיה מתחדשת -ופריסת מערכות פוטו

 

 רבים:   יהיתרונותומאפשרת להפיק אנרגיה חשמלית מאור השמש ה ,טכנולוגיה ותיקה  אנרגיה סולארית הינה

 : הפחתת פליטות גזי חממההיבט סביבתי  •

 לרווחת התושבים  )בהתקנת על גגות קיימים( והגדלת ההכנסות לעירייה  שנים   7: החזר השקעה של היבט כלכלי •

 הארציות על ידי הפחתת הפעילות בתחנות הכוח : הפחתת זיהום אוויר היבט בריאותי •

 באמצעות חברות לאנרגיה סולארית   יצירת מקומות תעסוקהום תעסוקה נוסף בישראל ופיתוח תח: היבט חברתי •

   , המקדם עצמאות עירונית בתחום  : ביזור האתרים להפקת אנרגיהביטחון אנרגטי •
 

. באמצעות החברה  רלפני כעשו סולאריותשהתקינו מערכות  בישראל עיריית כפר סבא מהווה אחת הרשויות הראשונות

סככות  לגגות קיימים, להן מגמה זו ממשיכה ו חינוךמבני מערכות על מבני ציבור ו 40 -כהותקנו הכלכלית לפיתוח כפר סבא 

 . קירויים סולארייםלמגרשי ספורט ועל 

 

 מה לגבי בטיחות?  

 יועץ בטיחות וממונה בטיחות בשטח   ,מפקח החברה הכלכלית ליוויהתקנת המערכות מתבצעת ב •

 בטיחות הציוד וההתקנה  לווידואהעבודות מתבצעות לאחר אישור מהנדס קונסטרוקטור  •

 משטרה   יומחויבים להציג אישור כל העובדים עוברים תדריכי בטיחות ונושאים אישורי עבודה מתאימים •
 

 מה לגבי קרינה?  

   אינם מייצרים קרינהסיליקון והפאנלים המותקנים על הגג עשויים  •

)מתח חליפין  AC -שמש( ל -)חשמל ישר DC -המתח מ מבצע המרה שלקרינה אלקטרומגנטית נוצרת בממיר, ה •

 הינה לטווח של עשרות סנטימטרים בודדים  . קרינה זושקיים ברשת החשמל(

 לא יותקן בקרבת בני אדם בכל מוסדות החינוך המערכת מתוכננת כך שהממיר  •

 אחרי ההתקנה מתבצעות בדיקות קרינה לאישור תקינות  •

 אחת לשנה מתבצעת בדיקת קרינה חיצונית לבקרה  •

 באופן שוטף המערכת מפוקחת ומנוטרת לבדיקת תקינות  •
 

 מה לגבי חינוך? 

 הלימודים בבית הספר.   במסגרת  ופתרון האנרגיות המתחדשות לים קמשבר האזוהי הזדמנות נהדרת לשלב את נושא 

 הנכם מוזמנים לפנות אלינו לקבלת חומרי לימוד ורעיונות לפעילויות.
 

 ! מהפכה הירוקהומעריכים את תרומתכם לינים לכם לכל שאלה אנו זמ

 בברכה, 

 שרית סלע         חסוןעידן 

 קיימות וחדשנות מנהלת אגף       סמנכ"ל פיתוח עסקי 

 עיריית כפר סבא      חברה כלכלית, כפר סבא 

 

 shlomitk@ksaba.co.il  ,7636542-09 , מנהלת היערכות עירונית לשינויי האקליםשלומית קיטרו לפרטים נוספים:  

mailto:shlomitk@ksaba.co.il

