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 6112, בדצמבר 11         וד,לכב
 אריה דרעי, שר הפניםהרב 

 3משרד הפנים, רח קפלן 
 דחוף !        ירושלים

 

 מכובדי, 
 

 עוצר את הגגות הסולאריים בישראלהיטל השבחה הנדון: 
 

 .סקיים(צרכנים ע) ותר חשמל סולארי על גגוצבגין ייהשבחה היטל  חלמשרדכם עמדת לפי 
 

 בישראלע"ג גגות חסם המרכזי להתפתחות התחום כיום ה הנוהיטל ההשבחה כי יודגש 
 (מן ההשבחה) 05%בהיטל של  "קונסים"את ישראל למקום היחידי בעולם בו עלול להפוך ו

 .ויתרונותיו רבים שמונע זיהום מתחנות כח ,ירוקסולארי ואת מי שרוצה לייצר חשמל 
 

שמייצר חשמל סולארי מוזיל .  מי ר ליוקר המחיהקשר ישירי לייצור חשמל סולא ,יתרה מכך
 צמיחה כלכלית.יכול להיות מיועד להוזלת מחירים ולאת חשבון החשמל ונותר עם עודף ש

 
, אלו הבהירו כי משום שאינם מרוויחים לקופתם מקוממת מיעמדת השלטון המקו

 :ויובהר  ים בתחומם להקים גגות סולאריים.שגר למימהתפתחות התחום אזי לא יאפשרו 
 

 ;)אין כמעט רשויות שגובות כיום בפועל את ההיטל )רק ים, אשדוד וקריית מלאכי  
 

  כלכליות הייצור הסולארי, שגם כך היא גבולית  פחית דרסטית אתמ ההיטלתשלום
 שנים; 11-7ומדובר על תקופת החזר של 

 

  ד(שמאי ועו"של הגשת ערר ושומה נגדית )עצם החיוב בהשבחה יוצר מסלול ממושך; 
 

  מהתחום מתעניינים פוטנציאליםלהברחת  שגורמתחוסר ודאות  יםיוצרוהתהליך ההיטל; 
 

  על בכדי לשפותם לוועדות המקומיות רשויות המקומיות אלא לכספי ההיטל אינם מיועדים
 ;(והפקעות פיתוח, )תכנוןשנוצרים כתוצאה מאישור תכניות מתאר  חדשיםצרכים 

 

 מדובר בקירוי של גגות שוממים, צרכים חדשים כלים אינם יוצרים יולארהגגות הס; 
 

 שכן ההיטל חל  ,סולארי-להקים גג ןשכלל לא התכווחובה לגבות את ההיטל גם ממי ש י
 ;גג סולארי אם איןבעת מכר מקרקעין, גם  לגבותועל הרשות הפוטנציאל ובהתאם על 

 
 ללא הצלחה עשורכבר מעל לע"י הממשלה שמקודם מדובר בתחום בעל חשיבות לאומית 

מהחשמל בישראל  3%רק חדשת וגם הפחתת פליטות גזי חממה(. תיעדים לאנרגיה מ)
 .(0505) 05%-יש להגיע לשנים  4ותוך  אנרגיה מתחדשתממקורות ים כיום מגיע

 

ר סולארי ע"ג לאשר פטור מהיטל השבחה בגין ייצונבקש כי תפעיל סמכותך לפיכך, 
 .לרווחת הציבור בישראל, הוזלת יוקר המחייה והגנה על הסביבהזאת ות גג

 

 ,בבכבוד ר
 

 

 , מנכ"לאיתן פרנס       
 )ע"ר(איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל                


