19.9.16

זכרתם לכבות את האור בכיתה?
מתייעלים אנרגטית בפרדס חנה כרכור

המועצה החלה בהתקנת חיישני נוכחות לכיבוי תאורה
ומזגנים בכל כיתות הלימוד בבתי הספר
מחלקת איכות הסביבה במועצת פרדס חנה כרכור החלה לאחרונה בהתקנת חיישני נוכחות לכיבוי תאורה ומזגנים
בכל כיתות הלימוד בבתי הספר בישוב .התקנת הגלאים הינה חלק מפעילות הרשות להתייעלות אנרגטית המעודדת
שמירה על סביבה ירוקה.
חיישני הנוכחות החדשים נחשבים למתקדמים טכנולוגית ופועלים על בסיס חיישני צליל ביחס לתנועה( ולא גלאי
נפח כפי שהיה מקובל עד כה ).באמצעות החיישנים התאורה והמזגנים בכיתות כבים עצמאית כשאין פעילות
בכיתות.
הפרויקט מתבצע בהשקעה של כ , ₪-160,000והוא יימשך בחודשים הקרובים על להשלמת כלל הכיתות בכלל
בתי הספר בישוב .לחברה המבצעת"( מילוא )"ניסיון עשיר בתחום והיא התקינה עשרות גלאים בין היתר במערכת
הביטחון ובבתי מלון.
ראש המועצה ,חיים געש ,מסביר כי מועצת פרדס חנה כרכור החברה בפורום הרשויות האיתנות חתומה על אמנת
תג הסביבה .במסגרת האמנה התחייבה מועצת חנה כרכור להפחתת ייצור גזי החממה בתחומה ב - 20%.הפחתה
אשר תבוא לידי ביטוי בשימוש במוסדות הציבור והחינוך המצויים בפיקוחה .ההשקעה בחלופות לצריכת חשמל
משמעותה חיסכון כספי משמעותי אשר יביא להרחבת משאבי הרשות אשר יושקעו בחינוך ,רווחה ותשתיות".
געש הוסיף כי "  :בשנים האחרונות קידמנו משמעותית את נושא ההתייעלות האנרגטית .במסגרת זו קיימנו סקר
להתייעלות אנרגטית וכן ערכנו כנס אזורי לרשויות בתחום .זהו היבט חשוב בפעילותנו למען שמירה על ישוב ירוק
לצד מיחזור פסולת ,קיימות ושימור וטיפוח טבע עירוני" .
יו”ר הועדה לאיכות הסביבה ומחזיק תיק הצעירים חבר המועצה איציק לב מסר כי התייעלות
חד הנושאים החשובים כיום ,שכן השלכתו הינה גם כלכלית כמו גם על קידום איכות

אנרגטית היא א

הסביבה .האמצעים הטכנולוגיים לשימוש בחלופות לחשמל הולכים ומשתכללים ,חיישני נוכחות
מתקדמים הוא כלי משמעותי שנועד למטרה זו .עם זאת ,ללא ספק מודעות גבוהה לחשיבות החסכון בחשמל היא בעל
ת משקל רב גם במבני ציבור וגם עבור התושבים בבתיהם .לדוגמא השימוש בדוד שמש או במאוורר תקרה מהווים
ולהזכיר לכולם לשמור על משאבי הטבע המשות
חסכון משמעותי בחשמל ובהוצאה הכספית .זו הזדמנות לשוב
פים לנו ועל סביבה ירוקה ”.אומר לב.

