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שאלות ותשובות5



ל כפר סבא"חכ: רקעקצת 
סולאריותמערכותמקימים2010מאז›

:סולאריותמערכותבהקמתעשירניסיון›
1mWשלבהיקףמערכותהוקמו2018עד›
5שלבהיקףמערכותעתהועד2019מ› mW1
3mWבהיקףספורטמגרשימעלסולארייםקירויים30›

עוזריםהסולארילתחוםמומחיםבינויומפקחיפרויקטיםמנהליהכוללמיוחדצוות›
רקשמשרתיםמקצועגורמיעםיחד-שלהןהסולאריהפוטנציאלאתלממשלרשויות

(פיקוח,עסקיפיתוח,הסברה,סולאריםיועצים)הציבוריהאינטרסאת

,עמנואל,ציונהנס,עליתמודיעין,בתיהמזכרת,מעיליא,נתניה,השרוןדרום,תחתוןגליל›
.ועודוליה'לג'ג,נשר,טירה,מנשהא.מ,אלונהא.מ,עליתר"בית,יבנהחבל

מולבירוקרטיה,הסברה,לדרישותוהתאמהסקר,סולאריייעוץ:כוללתההתקשרות›
הגורמיםליווי,כלכליותתוכניותוהכנתהלוואותבקבלתעזרה,החשמלחברת

.ועודהמקצועיים



:נתונים
2030ממשק האנרגיה באמצעות אנרגיה מתחדשת עד 30%ייצור : יעד מדינת ישראל›

(25.10.2020החלטת ממשלה מיום )

-רשויות מקומיות שצריכת החשמל השנתית המצרפית שלהן נאמדת ב257בישראל ›
1,500,000 mW(0.2לפי , הערכה על בסיס נתוני כפר סבא ומשרד האנרגיה mW

(לתושב לשנה

-מוסדות חינוך והשאר30%, מצריכת האנרגיה של הרשות בגין תאורת רחובות50%-כ›
(2019, משרד האנרגיה)מבני ציבור 

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



:ג בניינים "הקמת מערכות ע



:קירוי מגרשי ספורט



כלכלי

הנגשת מרחב  
ציבורי

סביבתי

שיפור תשתיות  
עירוניות  

למה זה  
?  טוב

:PVלהתקנת מערכות טובותסיבות 5

חינוכי



טכנולוגיה מבוססת תאים סולאריים המאפשרת  
הפקת אנרגיה חשמלית מאור השמש

(PV)וולטאיפוטו 



:המערכתמרכיבי 



:שלבים3-פריסה בעיר

גני ילדים בתי ספר
וקריית החינוך

שלב 
'א

משרדי ומתקני המועצה

בניין 
המועצה

שלב 
'ב

שלב 
'ג

אגף 
חינוך

אגף 
רווחה

אתרים58: כ"סה›



:עקרונות עבודה-הסברה

זמינותיוזמה  שקיפות



:שלבים3-הסברה

הסברה יישובית
עמוד באתר •

העירוני
מענה טלפוני•

שלב 
'א

עירייה ומועצת  
עיר

שלב 
'ב

שלב 
'ג

מנהל  
האתר



כל העובדים עוברים תדריכי 
בטיחות ונושאים אישורי 

עבודה מתאימים

בטיחות

לשמירת  מפקח ליווי של 
הכללים הנדרשים

העבודות מתבצעות בליווי  
יועץ בטיחות וממונה  

בטיחות

להציג  עובדי הקבלן על כל 
אישור משטרה והיעדר  

עבירות מין 

העבודות מתבצעות לאחר  
קונסטרוקטוראישור מהנדס 

לווידוא  ומהנדס חשמל 
בטיחות הציוד וההתקנה

העבודות מתבצעות בשעות  
או  /שאין בהן לימודים ו

שאינן מפריעות ללימודים



RADGUARDמערכת. 8

קרינה

אין קרינה במערכת סולארית 1.
מהפאנלים

,  קרינה אלקטרומגנטית נוצרת בממיר2.
-חשמל ישר)DC-הממיר את המתח מ

מתח חליפין שקיים ברשת  )AC-ל(שמש
(החשמל

( EMF)הקרינה האלקטרומגנטית 3.
מ "סהינה לטווח של עשרות 

בודדים  
לפי הגדרות המשרד להגנת  4.

הסביבה והתקינה האירופית אסור 
מיליגאוס4למערכת לעבור מה

מתוכננת כך  מוסדות המערכת בכל ה. 5
לא יותקן בקרבת בני אדםשהממיר 

דרישות הרשות מחמירות יותר 5.
מהתקינה ודורשות שבתכנון תהיה

קרינהאפסהשפעה של 
בדיקות ההתקנה מתבצעות לאחר 6.

מהמערכת וכדי שאין קרינה וודא ל
לקבל היתר הפעלה מהמשרד להגנת  

הסביבה
מתבצעת בדיקת קרינה  לשנה אחת 6.

חיצונית לבקרה
מפוקחת באופן שוטף המערכת 7.

לבדיקת תקינותומנוטרת 



הפתרון

Rמערכת הדגמת  A D  G U A R D קרינה אלקטרומגנטית רציפה משולבת  ניטור

PVלמערכות מנגנון השבתת ממירים אוטומטי 

חוות  "

"  ממירים

מערכת  

PV

כיתת לימוד, קומה עליונה, מבנה בית הספר

חיישן  

קרינה

חיישן  

קרינה

מפסק  

גישה 

מרחוק

מערכת ומידע בענן 

WEBחיווי ותצוגת מידע 

מודם

חדר  

בקרה



שילוב מערכי שיעור ופעילויות חינוכיות

שילוביות


