
גגות סולאריים 
במגזר הביתי

אתגרים, הזדמנויות, ומה תפקיד 
הרשות המקומית?



לכולם ברור 
שצריך לעבור 

לאנרגיות 
מתחדשות,
אבל איך 

עושים את 
זה?

Sreyasvaslan, Wikimedia:קרדיט תמונה

jeff Turner, Wikimedia :קרדיט תמונה



יעדים:

 30%
מתחדשות 

עד 2030

•MW  12,000 תוספת של

נדרשים 100,000  דונם•

איך ניתן להגיע ליעד ולשמור על השטחים 
הפתוחים? 

נתונים מרשות החשמל ומשרד האנרגיה 



קרדיט תמונה: מערכת GIS עיריית י-ם

בניינים משותפים מהווים •
כ-80%  משטח הבנוי

 פוטנציאל ייצור של כ-27% •
מצרכי החשמל

 נתונים מדו"ח הגנס (2020) 

מה הפוטנציאל?



גוטבורג, שוודיה בית הכרם, ירושלים

בעולם: מודלים ●
של בניינים 

מאופסי אנרגיה
בישראל: בניין ●

אחד (!) שהתקין 
עם גג בבעלות 

משותפת...

מה המצב בפועל?



מודעות נמוכה•

אתגר כלכלי-התנהגותי•

מימון •

אתגר ארגוני•

אתגרים פיזיים•

אתגרים רגולטוריים•

אתגרים:

צילום: הדר דיק

מובילת בניין במפגש הסברה בראשון לציון



מדיניות ורגולציה-  הכרה; הגדרה; תכנון; תקנות מעודדות•
שותפות בין מגזרית - משרדי ממשלה; רשויות מקומיות; •

מגזר עסקי; חברה אזרחית ותושבים
מודעות ומעורבות אזרחית - קמפיין נרחב במעורבות בין •

מגזרית; עידוד תושבים אקטיבי לקידום מערכות סולאריות
מענה מימוני - הלוואות (ערבות ממשלתית/עירונית, הלוואות •

מחברה עירונית לפיתוח כלכלי)

מענים נדרשים:



המשימה שלנו - קידום אנרגיה קהילתית בבניינים משותפים

מיזם שמש לכולם
יצירת מענה של ONE STOP SHOP :  מודעות, ארגון קהילתי, •

הנגשת ידע, סיוע בבחירת חברות התקנה, סיוע משפטי, מימון

עריכת מחקר התנהגותי-כלכלי מלווה•

יצירת מודלים ישימים לייצור סולארי בבניינים משותפים •
(הנגשתם לרשויות, לתושבים, חברות התקנה וכו')

 



שבוע- 
שבועיים

בחינת •
התאמת 

הגג

כחודש- 
חודשיים

קבלת •
הצעת 
מחיר 

ראשונית 
ויצירת 

הסכמה 
בקרב 

הדיירים

כחודשיים-
שלושה

בחירת •
חברת 

התקנה 
והחלטה על 

מודל 
המימון

כחודשיים-
שישה 

חודשים

חתימת •
חוזה 

והתקנה

שלבים של מובילי הבניינים:



תשואה מוערכת: 12% 
קרדיט לתמונה: חברת פרינרג'י(לאחר ניכוי הוצאות צפויות)

גודל גג: 400 מ"ר, פנוי כ-200  מ"ר•

הערכת הספק מותקן: 22.3 קילוואט•

עלות מוערכת של התקנה: 110,000 ₪ •

הכנסה מוערכת: 17,000 ₪ לשנה למשך 25 שנה•

ניקיון וביטוח בשנה: 3,500 ₪ •

החלפת ממיר )פעם ב-10 שנים): כ- 7100 ₪ •

דוגמא לייצור פוטנציאלי:



קידום צמיחה מכלילה•
התייעלות אנרגטית•
מעבר למתחדשות תוך שמירת •

השטחים הפתוחים
קידום ביטחון אנרגטי וחוסן •

אקלימי

לסיכום – תועלות צפויות:

מפגש הסברה ביבנה בשיתוף 
הרשת הירוקה

מפגש מובילי בניינים בכרכור

צילום: יובי תשומה
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"שמש לכולם" מלווה את התושבים ללא עלות 
לאורך כל השלבים:

הנגשה של כל הידע הנדרש ומענה לכל שאלה ושאלה •

סיוע בבחירת חברת התקנה •

סיוע בנושא המימון (מענק)•

ליווי וסיוע ביצירת ההסכמה הנדרשת של בעלי הדירות•

ליווי משפטי•



איך רשויות מקומיות משתלבות במהלך?

ארגון מפגש תושבים לעידוד התקנות סולאריות•

פרסום והפצה ע"י העירייה •

הנגשת מידע לתושבים•

עריכת מכרזים לחברות סולאריות ולגורמים מממנים •
והנגשתם לתושבים (מודל "אילת סולאר")



איך רשויות מקומיות משתלבות במהלך?

מימון ביניים לועדי בתים להקמת מערכות סולאריות •
(בדומה לשיפוץ מבנים/חזיתות)

הקמת תאגיד אנרגיה עירוני שיבצע פרוייקטים גם •
במגזר זה

עדכון הנחיות מרחביות למבנים חדשים ולמתחמי •
התחדשות עירונית - חיוב התקנת מערכות סולאריות



תודה על ההקשבה :)


