
הקדמה 
כחלק ממדיניות ירוקה פורצת דרך, הנהלת המועצה מובילה חזון חדשני השואף לאזן 
שני  באמצעות  ביטוי  לידי  בא  זה  חזון  היישובית.  האנרגיה  לייצור  האנרגיה  צריכת  בין 
וולטאיות )סולאריות(  תהליכים מקבילים: התייעלות אנרגטית, ופריסת מערכות פוטו- 
לייצור אנרגיה מתחדשת על מבני ציבור וחינוך ברשות. פרויקט שאפתני זה הינו בעל 
מזהמות.  כוח  תחנות  להקמת  אלטרנטיבה  ומהווה  עליונה  ומקומית  לאומית   חשיבות 
יותקנו מערכות סולאריות לייצור חשמל על כ-50 מבני ומוסדות ציבור  במועצה שלנו 
ממגוון הסוגים, כאשר משרדי המועצה יהיו ראשונים, ואחריהם מבני תנועות נוער, בתי 
ספר, ולבסוף גם על גני ילדים ובתי כנסת. לצד התהליך הטכני, אנו מקיימים תהליך 

הסברה ויידוע מקדימים, כדי להגביר את האמון והשקיפות, ולהפיץ מידע רלבנטי.

מהי מערכת פוטו-וולטאית )סולארית(? 
מערכת העושה שימוש באור השמש )פוטו=אור(, כמקור ליצירת אנרגיה )וולט=יחידת 
חשמל(. למערכת מספר מרכיבים: פאנל העשוי מגבישי סיליקון המנצלים את הפוטונים 
)חשמל(; ממיר, המבצע המרה של המתח  ליצירת אלקטרונים  )קרינה בקרני השמש 
)DC( שקיים ברשת החשמל )באופן הפוך לזה שמטען  )DC( לזרם חלופין  ישיר  מזרם 
הטלפון ומטען המחשב עובדים(; מונה ייצור, המונה את כמות החשמל המיוצרת; וחיבור 

לרשת- המקומית או לרשת החשמל )גריד(.

למה זה טוב? 
היבט סביבתי  

 60% מפליטת גזי החממה, הגורמים לשינויי האקלים, הינם תוצאה של ייצור אנרגיה 
בפרט  סולארית  ואנרגיה  בכלל,  מתחדשת  אנרגיה  ייצור  דלקים.  שריפת  באמצעות 
באמצעות השמש, הזמינה בשפע בישראל במרבית חודשי השנה, מהווים דרך מעשית 
טכנולוגיות  לשלב  האחריות  מוטלת  עלינו  דלקים.  ושריפת  זיהום  ללא  חשמל  לייצור 
ללא  בשפע,  זמינה  זו  אנרגיה  עצום.  מידה  בקנה  נמוכה  פחמן  בפליטת  המאופיינות 

עלות, ואינה שייכת לגוף או למדינה כלשהם. 

היבט כלכלי  
מנוף כלכלי משמעותי להגדלת הכנסות מהתמלוגים שמשולמים על ידי חברת 

החשמל, המאפשר להרחיב ולשפר את היקף השירותים הניתנים לתושבי המועצה. 
בנוסף, הפאנלים המותקנים על גג המבנה מפחיתים את בלאי האיטום של הגג 

)מהווים חוצץ בין השמש לגג( ותורמים להפחתת הטמפרטורה בפנים המבנה ולחיסכון 
בעלויות המיזוג בחודשי הקיץ.

היבט בריאותי  
בנוסף,  הארציות.  הכוח  בתחנות  הפעילות  מהפחתת  כתוצאה  אוויר  זיהום  הפחתת 
קירויים של מגרשי ספורט יאפשרו פעילות תחת הצללה מהשמש הקופחת סימי הקיץ, 

והגנה בימי החורף הגשומים. 

היבט חברתי  
חברות  באמצעות  תעסוקה  מקומות  ויצירת  בישראל  נוסף  תעסוקה  תחום  פיתוח 

לאנרגיה סולארית. 

ביטחון אנרגטי  
ביזור האתרים להפקת אנרגיה, המקדם עצמאות יישובית בתחום. 

חינוך לקיימות  
הפרויקט מלווה במערך פדגוגי במסגרתו תשולב פעילות חינוכית להעשרת התלמידים 

בתחום האנרגיות המתחדשות. 

מה לגבי קרינה?
במערכת סולארית אין קרינה מהפאנלים! שדה אלקטרומגנטי קטן נוצר בממיר, הממיר 
החשמל(.  ברשת  שקיים  חליפין  )מתח   AC ל-  )שמש(  ישיר  חשמל   DC מ-  המתח  את 
עשרות  מספר  של  למרחק  ומשפיעה  טווח  קצרת  היא  האלקטרומגנטית  הקרינה 
עומדים  המובילות,  החברות  ידי  על  כיום  המיוצרים  המתח  ממירי  בודדים.  סנטימטר 
בכל הסטנדרטים והתקנים המחמירים בעולם, כך שהם בטוחים להתקנה במבנה ציבור 
או בבית פרטי. היקף הקרינה נמוך מקרינה הנפלטת ממכשיר המיקרוגל הביתי או לוח 

החשמל המותקן בכל מבנה. 

בכל המערכות, הממירים מותקנים במקום ללא קרבת בני אדם באופן ממושך או קבוע, 
המערכת  יומי  יום  באופן  התקינות.  לאישור  קרינה  בדיקת  מתבצעת  התקנה  ןלאחר 
חיצונית  קרינה  בדיקת  מתבצעת  לשנה  ואחת  תקינות  לבדיקת  ומנוטרת  מפוקחת 
לבקרה. בנוסף בכל המערכות תותקן מערכת בטיחות, שמנטרת באופן שוטף את מתח 
החשמל ורמת הקרינה, ובמקרה של חריגות- פעולת המערכת תיפסק ותושבת באופן 

אוטומטי ומיידי.

מה לגבי בטיחות בהתקנה?
בטיחות מהווה ערך ראשון במעלה בעבודה על מבני ציבור וחינוך. העבודות מלוות בפיקוח 
החברה הכלכלית כפר סבא לשמירת הכללים הנדרשים, ביועץ בטיחות וממונה בטיחות 
בשטח. העבודות מתבצעות לאחר אישור מהנדס קונסטרוקטור, לווידוא בטיחות הציוד 
וההתקנה ומתבצעות בשעות שאין לימודים ו/או שלא מפריעות ללימודים. כמובן שכל 
 העובדים עוברים תדריכי בטיחות ובעלי אישורי עבודה מתאימים כולל אישור משטרה והעדר

עבירות מין.

 רוצים לדעת עוד?
 היכנסו לזירת השקיפות באתר המועצה ותוכלו למצוא

 פרטים וחומרים נוספים. אז בואו נשמור יחד על כדור הארץ שלנו
ונעבור לייצור חשמל עצמי וידידותי לסביבה.

 כל מה שרצית לדעת
 על מערכות סולאריות

ולא העזת לשאול
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