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 לכבוד 
 שר האוצר, בצלאל סמוטריץ 

 השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן
 שר הכלכלה, ניר ברקת 

 ישראל כץ , האנרגיהשר 
 

 שלום רב, 
 

לקירוי סולארי  אי תמיכת משרדיכם במענקים  -תיקון עיוות מהקדנציה הקודמתהנדון: 
 במועצות האזוריות

  
מיליון ₪ לטובת מענקים להתייעלות   100משרדי הכלכלה, הגנת הסביבה והאנרגיה הקצו 

אנרגטית ולמיזמים ליצור חשמל סולארי בקירוי סולארי. מענקים אלו נעשים במסגרת הוראת  
 הכלכלה. , במסלול שמנוהל ברשות ההשקעות, במשרד 4.41מנכ"ל משרד הכלכלה 

 
לצערי, בקדנציה הקודמת, נכתב בהגדרה להצללה סולארית שהמיקום יהיה ״בשטח מבונה של  

רשות מקומית״. מועצות אזוריות נערכו להגשה, אך באופן מקומם, במסגרת השאלות והתשובות  
  -ובכך  -הוחלט לשנות את ההגדרה ל״שטח מבונה של עירייה או מועצה מקומית״ - של הקול קורא

 את האפשרות של כל המועצות האזוריות להשתתף בקול קורא ויצרו אפליה פסולה.  ביטלו  
 

מיליון ₪   30-נותרו כ  -לא צלח בכולו, ומועצות אזוריות לא ניגשו או שנדחו  1לאחר שמקצה מס' 
( ולתקן את סעיף  3.15באי ניצול, וזוהי ההזדמנות לתקן את הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה )סעיף  

שר מאפשרים רק לעיריות ולמועצות מקומיות לגשת למסלול מענקים לביצוע  על סעיפיו, א 8
 פרויקט קירוי סולרי. 

 
אנו מבינים שהדרג המקצועי במשרד להגנת הסביבה תומך בכך ומבקש את הנחייתכם בנושא, כך  

שתשונה הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה ומנכ"לי משרדיכם יאשר את השינוי מול החשב הכללי  
 במשרד האוצר. 

 
נושא ההצללה הסולארית חשוב לנו ונודה לכם באם תתקצבו אותו. מדובר בשימוש יעיל בקרקע  

המאפשר גם הצללה והפחתת החום ביישובים. תמיכה בקירוי סולארי בתחומי המועצות 
של   האזוריות תתרום לצמצום פליטות גזי חממה ותסייע להגיע ליעדי האנרגיה המתחדשת 

 . 2030ממשלת ישראל לשנה 
 

 בברכה,

 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 העתק: 
 ראשי המועצות האזוריות 

 מר דורון שידלוב, ראש המועצה האזורית ברנר ויו"ר הועדה לאיכות הסביבה במש"א 
 מר שלומי הייזלר, מנכ"ל משרד האוצר 

 מר אמנון מרחב, מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה 
 מר יעקב )קובי( בליטשטיין, מנכ"ל משרד האנרגיה 

 להגנת הסביבה מר גיא סמט, מנכ"ל משרד 
 , מנכ"ל מרכז השלטון האזורי בישראל  איציק אשכנזי

 צר , אגף תקציבים, משרד האועידו מור, רפרנט חשמל
 מר שלומי אטיאס, מנהל רשות ההשקעות, משרד הכלכלה

 רו"ח אסף גרינוולד, מנהל תחום בכיר מסלולים מיוחדים, משרד הכלכלה והתעשייה
 רו"ח ישי בן אלי, סגן בכיר לחשב הכללי, משרד האוצר 

 תחום אנרגיה ושינויי אקלים, המשרד להגנת הסביבה ד"ר גיל פרואקטור, מנהל 
 רון אייפר, ראש החטיבה לאנרגיה מקיימת , משרד האנרגיה 

 , מנהלת אגף חקלאות ואיכות סביבה במש"אהילה אקרמן
 מילכה כרמל, מנהלת אגף תכנון וקרקעות במש"א 

 
 
 
 


