
 

 

  "לוחות קולטי שמש בתחנת כוח סולארית"הוספת סיווג  – 2011צו הארנונה 

ארנונה כללית ברשויות (לאחרונה התקבלה החלטה לתיקון תקנות הסדרים במשק המדינה 

, תיקון זה טרם פורסם ברשומות .")התיקון: "להלן( 2010- ע"התש, )2' תיקון מס) (המקומיות

ועל כן עשויים להיות הבדלי נוסח קלים בין התיקון הנמצא לפנינו ובין התיקון שיפורסם 

  .ברשומות

ברצוננו ליידע אתכם על התיקון ועל המשמעויות הנגזרות ממנו לצו הארנונה של , עם זאת

  :כדלהלן, המועצה

ארנונה כללית ברשויות (מוסיף סיווג חדש לתקנות ההסדרים במשק המדינה , התיקון .1

לוחות קולטי שמש בתחנת כוח : "שהגדרתו, ")התקנות: "להלן( 2007- ז"תשס, )המקומיות

שטחים אחרים המשמשים  לריכוז ולניצול אנרגיית שמש בתחנת מראות או מ – סולארית

המותקנים על גבי קרקע או , סלארית- וולטאית או תרמו- כוח סולארית בטכנולוגיה פוטו

 ").הסיווג החדש: "להלן" (על גבי עמוד או על גג בניין

 

 ולקרקע תפוסההתיקון קובע תעריפי מינימום ומקסימום אחידים לסיווג החדש , כמו כן .2

כאשר תעריפים אלו מדורגים בהתאם לגודל השטח עליהם מותקנים , של הסיווג החדש

התעריפים שנקבעו הינם נמוכים משמעותית מהתעריפים הקבועים . הלוחות הסולאריים

ואשר חלקם אולי היו יכולים להתאים לסיווג של מתקנים , היום בצו הארנונה של המועצה

 .סולאריים

 

" לוחות קולטי שמש בתחנת כוח סולארית: "בתיקון לסיווגים שנקבעו המינימוםתעריפי  .3

 :הם" קרקע תפוסה ללוחות קולטי שמש בתחנת כוח סולארית" - ו

 .ר"למ₪  0.24 –דונם  10בשטח עד  .3.1

 .ר"למ₪  0.12 –דונם  300דונם ועד  10בשטח שמעל  .3.2

 .ר"למ₪  0.06 –דונם  750דונם ועד  300בשטח שמעל  .3.3

 .ר"למ₪  0.03 –דונם  750בשטח שמעל  .3.4

 

" לוחות קולטי שמש בתחנת כוח סולארית: "שנקבעו בתיקון לסיווגים המקסימוםתעריפי  .4

 :הם" קרקע תפוסה ללוחות קולטי שמש בתחנת כוח סולארית" - ו

 .ר"למ₪  2.4 –דונם  10בשטח עד  .4.1

 .ר"למ₪  1.2 –דונם  300דונם ועד  10בשטח שמעל  .4.2

 .ר"למ ₪ 0.6 –דונם  750דונם ועד  300בשטח שמעל  .4.3

 .ר"למ₪  0.3 –דונם  750בשטח שמעל  .4.4



 

 

המועצה אינה רשאית לגבות עבור הסיווג החדש תעריפים גבוהים או נמוכים מאלו  .5

כך  2011ועל כן אנו ממליצים לתקן את צו הארנונה של המועצה לשנת , שנקבעו בתיקון

 ,יםותרהמ מכסימום - המינימום תוך קביעת תעריף בגבולות , שיתווסף לו הסיווג החדש

 .בהתאם להחלטת מליאת המועצה

 


