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د من طاقات متجددة. 
ّ
ي دولة إرسائيل سُتَول

ه ح�ت عام 2030، 30% من الكهرباء �ف
ّ
ين األول 2020، صادقت الحكومة عىل أن ي شهر ت�ش

�ف
ي تصل إىل %50  ي مركز هيشل عىل أّن إرسائيل قادرة عىل تحقيق غايات أك�ث طموًحا : ال�ت

ي الذي قاده طاقم NZO �ف يدّل النشاط البح�ث
ي 2030 و 95% ح�ت عام 2050. وفًقا للخطة،  سيتم توليد نحو 40% من الكهرباء من 

دة من الطاقات المتجددة �ف
ّ
من الكهرباء  المول

ي مناطق مبنية داخل مناطق نفوذ السلطات المحلية، مما سيحّد من المساس بالمناطق المفتوحة، ومن الحاجة  
الطاقة الشمسية �ف

للنقل البعيد للكهرباء من محطات توليد الطاقة الكهربائية إىل البلدات.

ي البلدات فوائد عديدة للسلطات المحلية وللسكان: 
ي القائمة �ف

توجد لتوليد الطاقة الشمسية فوق المبا�ف
، والذي لم يكن متاًحا لها ح�ت اآلن. ي

1. التوليد المحىلي للطاقة الكهربائية يخلق للسلطات المحلية مصدر دخل إضا�ف
كيب، الصيانة، أعمال البناء، المبيعات، التسويق  ي خلق فرص عمل محلية تشمل ال�ت

2. التوليد المحىلي للطاقة الكهربائية يساهم �ف
وغ�ي ذلك، لكل ما يتعلق باألنظمة الشمسية  لتوليد الكهرباء.

ل مصدر 
ّ
، ويشك ف 3. تركيب األنظمة الشمسية لتوليد الكهرباء عىل أسطح منازل السكان والمصالح التجارية يحّولهم إىل منتج�ي

دخل ثابت لهم. أّما السلطة المحلية، فهي ستستفيد من االزدهار االقتصادي الذي سيحققه السكان والمصالح التجارية ضمن 
مناطق نفوذها.

ف عىل شبكة  4. التوليد المحىلي للطاقة الكهربائية يعزز من الثبات الطاقوي للسلطة المحلية: فهو يقلل من اعتماد المستهلك�ي
ر بسبب مختلف الظروف، مثل الحاالت الجوية الصعبة. ي قد تت�ف توصيل الكهرباء، وال�ت

-االقتصادي بشكل  م االجتماعي
ّ
ي أد�ف درجات السل

ي الوقت نفسه، تواجه السلطات المحلية بشكل عام، والسلطات المحلية المدرجة �ف
�ف

ي مناطق نفوذها. عىل ضوء ذلك، بادر مركز هيشل لالستدامة 
خاص، عوائق مختلفة تحول دون تركيب أنظمة شمسية لتوليد الكهرباء �ف

ض  ي تع�ت ّ لمسح العوائق ال�ت ي أوىلي
ي لتطوير الحكم المحىلي للسلطات المحلية العربية، إلجراء بحث استكشا�ف ومركز إنجاز- المركز المه�ف

ي هذا الشأن.
ي �ف ي المجتمع العر�ب

طريق السلطات المحلية �ف

ي حوض 
ت لهذا الغرض ثالث بلدات �ف ي بالتعاون مع اتحاد المدن لجودة البيئة- حوض سهل البطوف، واخت�ي

أجري البحث االستكشا�ف
، ديرحنا وعيلبون.  ف سهل البطوف: سخن�ي

شمل البحث ثالثة مركبات:
ي مناطق نفوذ السلطات المحلية الثالث،

ي �ف
1. مسح إلمكانات توليد الكهرباء بواسطة األنظمة الشمسية فوق المبا�ف

ي تحول  ي السلطات المحلية الثالث، من بينهم رؤساء السلطات المحلية، لتشخيص العوائق ال�ت
ف  �ف 2. مقابالت مع كبار المسؤول�ي

دون تركيب األنظمة الشمسية لتوليد الكهرباء.
ي كّل من البلدات الثالث.

لون عينة تمثيلية �ف
ّ
3. استطالع رأي رقمي لفحص المواقف لدى 500 مستطلع من السكان، والذين يشك

ي ي المجتمع العر�ب
التوليد المحلي للكهرباء من الطاقة الشمسية �ف

وتوصيات ص بحث 
ّ

ملخ

الخلفية

نتائج البحث
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ي السلطات المحلية 
ف �ف ي أشار اليها كبار المسؤول�ي

2.1. العوائق ال�ت

ي المناطق المفتوحة
1. النقص �ف

ي المناطق المفتوحة ضمن 
أفاد المجيبون بأّن هناك نقص �ف

ي  ي ال�ت
المناطق المبنية. الرأي السائد كان أّن احتياطي األرا�ف

ال يمكن تخصيصها لإلسكان يجب أن تخّصص لتطوير 
 ، هات وحدائق عامة. بالتاىلي ف اء، من بينها مت�ف مناطق خ�ف
ي البلدات بـألواح 

فإّن إمكانية سقف المناطق المفتوحة �ف
شمسية هي محدودة.

2. عوائق مالية

شمسية  أنظمة  إلقامة  المّتبع  االقتصادي  النموذج 
لتوليد الكهرباء هو أخذ قرض طويل األجل  لمدة 7-8 
سنوات، والذي يسّدد من اإليرادات الناتجة عن توليد 
ة السداد، تبدأ السلطات المحلية  الكهرباء، وبانتهاء ف�ت
ي اإليرادات الناتجة عن توليد الكهرباء. يقّدر أصحاب 

بتل�ت
ي السلطات المحلية أّن هذا النموذج 

المناصب المختلفة �ف
ي هذا 

غ�ي ناجح، وقد تطرقوا إىل مختلف المخاوف �ف
السياق، عىل سبيل المثال:

⋅ زيادة عبء القروض عىل السلطة المحلية، وتحميل 
امات المالية. ف صندوقها المزيد من االل�ت

ة تسديد القرض طويلة جًدا. ⋅ ف�ت
⋅ مخاطر متعلقة بجدوى الصفقة عىل المدى البعيد،  
ي تمس  إذا ُوجدت عوامل، مثل سوء صيانة األنظمة، ال�ت

تبة عنها. بنجاعة هذه األنظمة وبالفوائد الم�ت

ي سلم أولويات السلطة 
جانب آخر للعائق الماىلي ينعكس �ف

ف تدريــــج االستثمارات  المحلية. عندما ُطلب من الُمجيب�ي
ف  وفًقا ألهميتها، برز تفضيلهم لإلجراءات التالية:  تحس�ي
الخدمات المقّدمة للسكان، استبدال اإلضاءة الحالية 
بمصابيح ثنائية باعثة للضوء )Led(، إقامة رياض أطفال 
ومدارس ومالعب رياضية، وتطوير البيئة وإقامة حدائق 
ه بسبب شحة الموارد، تفّضل 

ّ
عامة. نستنتج من ذلك أن

ي مشاريــــع تعزز من رفاه 
السلطات المحلية االستثمار �ف

ي تدّر عوائد مالية عىل  السكان، أك�ث من المشاريــــع ال�ت
المدى المتوسط والبعيد. 

ما يلي نتائج البحث الرئيسية:
            إمكانية التوليد عل األسطح

ي السنة، كما 
ف الشواقل �ف ي المسح أن إمكانية توف�ي دخل للسلطات المحلية بواسطة األنظمة الشمسية لتوليد الكهرباء قد تصل إىل مالي�ي

ف �ف تب�ي
ي القائمة ضمن البلدات، باستثناء 

ي الجدول المرفق لهذه الوثيقة. تطّرق المسح إىل إمكانات توليد الطاقة الكهربائية عىل أسطح المبا�ف
يظهر �ف

ي يساهم تركيب األنظمة الشمسية   ي التجارية والصناعية ذات األسطح المناسبة، وال�ت
ي المؤسسات العامة والمبا�ف

أسطح المنازل،  ومن بينها مبا�ف
 . ف الرفاه االقتصادي المحىلي ا لهم، وتحس�ي

ً
ي ملك

ي للمصالح التجارية، إذا كانت أسطح المبا�ف
ي توف�ي مصدر دخل إضا�ف

لتوليد الكهرباء عىل أسطحها �ف
اض أّن هذا النموذج قد  ي تلك األسقف، عىل اف�ت

أجري أيًضا مسٌح لمناطق  مفتوحة عامة يمكن سقفها مع دمج ألواح شمسية لتوليد الكهرباء �ف
انيات خاصة لذلك.  ف ف العام، ح�ت بانعدام م�ي ي الح�ي

يمول مشاريــــع التظليل �ف

           عوائق أمام تركيب األنظمة الشمسية
ي السلطات المحلية، واستطالع الرأي مع السكان أفضت إىل االستنتاجات التالية:

ف �ف المقابالت مع كبار المسؤول�ي

3. عوائق أمام منالية المعرفة

ي كّل ما 
أشار المجيبون إىل شّحة المعرفة األساسية �ف

ة  يتعلق باألنظمة الشمسية لتوليد الكهرباء، ونقص الخ�ب
هم ال يعرفون 

ّ
ي تركيبها فوق مباٍن عامة. أشار البعض إىل أن

�ف
اف عىل  ألّي متعّهد يجدر بهم التوّجه، كيف يتم اإلرسش
المتعّهد، ما هي مسؤوليته، هل نموذج توزيــــع األرباح 
ي وغ�ي ذلك. باإلضافة إىل ذلك، 

مع المتعّهد هو قانو�ف
م من تجارب سابقة 

ّ
تنقصهم آلية نقل المعلومات والتعل

ي السلطة المحلية. لذلك، فإّن الدروس المستفادة من 
�ف

ي تركيب أنظمة شمسية لتوليد 
اإلخفاقات السابقة �ف

الكهرباء لم تذّوت كما يجب، وما تب�ت هو فقط االنطباع 
بعدم جدواها.
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1. عوائق مالية

اتضح من االستطالع أّن تكلفة  تركيب النظام الشمسي لتوليد الكهرباء هو عائق مركزي أمام 
" كسبب رئيسي وراء عدم تركيب نظام  ي

ر المال الكا�ف
ّ
السكان: أشار 29% منهم إىل "عدم توف

شمسي لتوليد الكهرباء عىل أسطح مبانيهم. عندما سِئلوا ما الذي قد يشّجع أصحاب المنازل 
ف إىل "المساعدة  الخاصة عىل تركيب نظام شمسي لتوليد الكهرباء، أشار 23% من المستطلع�ي
اء وتركيب األنظمة الشمسية  وط مريحة ل�ش ي التمويل" عن طريق تمويل حكومي أو قروض ب�ش

�ف
لتوليد الكهرباء.

ع أصحاب البيوت الخاصة عل تركيب األلواح الشمسية لتوليد الكهرباء؟  ي قد تشجِّ
برأيك، ما األمور ال�ت

ي االستطالع اختيار ح�ت 3 خيارات، وبالتاىلي فإّن مجموع النسب المئوية قد يصل  إىل أك�ث من 100٪
ف �ف يمكن للمشارك�ي

وع من الدولة تمويل الم�ش

ات اإليجابّية لهذه األجهزة معرفة التأث�ي

ي حاالت الطوارئ
تزويد البيت بالكهرباء �ف

ي العامة
تثبيت األلواح الشمسّية عىل المبا�ف

تغطية نفقات االستثمار

كفالة ضمان لجودة الجهاز

المعلومات واإلرشادات الكافية

ال اعلم

2.2 عوائق لدى السكان
هم 

ّ
، بينما أشار 65% منهم إىل أن  لزيادة الدخل العائىلي

ً
ون تركيب نظام شمسي لتوليد الكهرباء وسيلة هم يعت�ب

ّ
ف إىل أن ع�ي

َ
أشار 35% من المستطل

. ف ل استثماًرا مدًرا للربــح، الذي يزيد من دخل العائلة عىل مر السن�ي
ّ
لم يعرفوا من قبل أّن النظام الشمسي لتوليد الكهرباء قد يشك

ي البحث عائقان رئيسيان:  
برز �ف
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2. عوائق أمام منالية المعرفة

نقص المعرفة الكافية برز كعائق رئيسي لدى السكان، بحيث أشار 22% منهم إىل "عدم المعرفة 
ي 

الكافية حول الموضوع" كسبب رئيسي لعدم تركيب نظام شمسي لتوليد الكهرباء. اتضح �ف
ي السلطات المحلية أّن السكان ال يعرفون عن الموضوع بالقدر 

ف �ف المقابالت مع كبار المسؤول�ي
كيبها، ما هي  ي ، ال يعرفون ما هي تكلفة هذه األنظمة، ما هي مساحة السطح الالزمة ل�ت

الكا�ف
ي هذا الصدد وما الذي 

ي يجب العمل معها �ف كيب، ما هي الجهات ال�ت وط المطلوبة لل�ت ال�ش
يلزمهم للحصول عىل المصادقات المناسبة. لم يتم ح�ت اآلن أي إرشاد للسكان، وهناك كمية 

قليلة جًدا من المعلومات الدعائية المكتوبة بالعربية، وهي غ�ي متاحة لمعظم السكان.

ف للحصول عىل المعلومات  اتضح من االستطالع أّن قنوات المعلومات المفّضلة لدى المواطن�ي
ة عىل شبكات  بخصوص األنظمة الشمسية لتوليد الكهرباء هي المنشورات واألفالم القص�ي
ي "رؤية" 

التواصل االجتماعي )23% منهم( وإرشادات داخل البلدة )21%(. برزت أيًضا الرغبة �ف
األثر الفعىلي لهذه األنظمة الشمسية عىل أرض الواقع: سواء عن طريق محادثة مع شخص قام 
ي السلطة المحلية )%17(.

كيب ألواح شمسية )17%( أو االطالع عىل نماذج قائمة عىل مبا�ف ب�ت

ي قد تعطيك معلومات إضافّية حول األلواح الشمسية؟
ما هي األمور ال�ت

ي االستطالع اختيار ح�ت 3 خيارات، وبالتاىلي فإّن مجموع النسب المئوية قد يصل  إىل أك�ث من 100٪
ف �ف يمكن للمشارك�ي

ة حول الموضوع إعالنات وفيديوهات قص�ي

تثبيت أجهزة نموذجّية عىل مباٍن تابعة للبلدية

ي مكان عمىلي
الحصول عىل اإلرشادات �ف

لدّي معلومات عن الموضوع وال أرغب بالمزيد

ي
ي بلد�ت

الحصول عىل اإلرشادات �ف

ف لمعرفة فوائدها التواصل مع المعني�ي

تّيبات إرشادّية باللغة العربّية
ُ
ك
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2.3 انعدام الثقة بالسلطات
ي السلطات 

ف �ف ي المقابالت مع المسؤول�ي
كة الكهرباء برز كعائق �ف انعدام الثقة بالسلطات، من بينها وزارة الطاقة، سلطة الكهرباء  و/أو رسش

ة  ي استطالع السكان. أشار بعض السكان إىل تخوفاتهم بخصوص ثبات السياسات الحكومية، عىل ضوء انخفاض التسع�ي
المحلية، و�ف

ف مقابل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. تدل هذه المخاوف عىل وجود فجوة معرفية )عىل  ي تدفعها الحكومة عىل مر السن�ي ال�ت
ي الحديث 

كيب نظام شمسي لتوليد الكهرباء(، ولكن عامل انعدام الثقة يتكرر أيًضا �ف سبيل المثال، بخصوص الجدوى االقتصادية ل�ت
ف  (، الخوف من اإلشعاع وما إىل ذلك. تجدر اإلشارة إىل أّن 12% من المستطلع�ي ف عن ربحية االستثمار، موثوقية النظام )الصيانة، التأم�ي
 إضافًيا يشكل سبًبا لعدم تركيبه، بينما أشار 12% آخرون إىل 

ً
أشاروا إىل أن عدم ثقتهم بأّن النظام الشمسي لتوليد الكهرباء سيدّر دخل

دها النظام الشمسي طوال 
ّ
ي سيول ي ُوعدوا بها مقابل الكهرباء ال�ت ة ال�ت كة الكهرباء )والدولة( ستدفع لهم التسع�ي ف من أّن رسش هم غ�ي واثق�ي

ّ
أن

ة االتفاقية )25 سنة(. هذا الموضوع يتطلب بحًثا إضافًيا.  ف�ت

ي األسطح المناسبة
3. نقص �ف

ي البلدات العربية تضطر األبناء إلضافة طابق آخر فوق سطح 
ي المخصصة للبناء �ف

شحة األرا�ف
. وأضاف المسؤولون الذين  ا للبناء المستقبىلي فً بيت العائلة، لذلك، تشكّل أسطح عديدة ح�ي
ي هذا السياق  إىل أنه ليست هناك جدوى من إقامة أنظمة شمسية 

ي المقابالت �ف
شاركوا �ف

ي المستقبل بهدف 
ي مرحلة ما �ف

ال �ف ف لتوليد الكهرباء عىل أسطح المنازل الخاصة، إذا كانت س�تُ
استغالل السطح للبناء.  تجدر اإلشارة إىل أن السكان تطرقوا إىل هذا العائق بدرجة أقل )%9 

.) ف من الُمستطلع�ي
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1.1 عدم توفر المناطق المفتوحة
ف البلدات العربية، هو قضية  ّ ي بشكل عام، وتلك المخصصة للمرافق العامة بشكل خاص، والذي يم�ي

ي األرا�ف
النقص الحاد �ف

ي سياق الطاقة الشمسية، يحّد هذا النقص من المناطق المفتوحة المتاحة 
 من قبل الدولة. �ف

ً
ي تتطلب حل معروفة ال�ت

للتسقيف بهدف تركيب أنظمة شمسية لتوليد الكهرباء، ويدفع السلطات المحلية للحفاظ عىل األسطح الخالية الستغاللها 
. عىل ضوء ذلك، ً

ي ستصّعب البناء مستقبل ألغراض البناء، وعدم تركيب أنظمة شمسية لتوليد الكهرباء عليها وال�ت
ذلك، يوىص بـما يلي : 

 بسبب 
ً

ي كان فيها النظام الشمسي لتوليد الكهرباء معّطل ة ال�ت 1. وضع أنظمة لـ "تجميد اإلجراء"، أّي عدم احتساب الف�ت
ي تحددت عند تسجيل السطح(.  ة اإلجراء )ال�ت كة الكهرباء خاللها بتسع�ي م رسش ف ي ستل�ت ة ال�ت عمليات بناء جديدة، من الف�ت
 حاجة 

ً
ي العامة، وإذا كانت هناك مستقبل

هذا اإلجراء سيسمح بإقامة أنظمة شمسية لتوليد الكهرباء عىل أسطح المبا�ف
، وإعادة تركيبها، دون خسارة األرباح المتوقعة  ي

، يمكن إزالة األنظمة الشمسية، بناء الطابق اإلضا�ف ي
لبناء طابق إضا�ف

من توليد الطاقة الكهربائية. 
ي أسقف التظليل. هذا النوع 

ف العام بواسطة دمج أنظمة شمسية �ف ي الح�ي
تداُرس طرق مختلفة لتظليل مناطق معينة �ف  .2

ي ستعود عىل السكان والسلطة المحلية بفضل هذا اإلجراء.  ل نموذًجا للفائدة المضاعفة ال�ت
ّ
من التظليل سيشك

ي الزراعية المحيطة بالبلدات 
ي إمكانية االستخدام المزدوج لألرا�ف

ف اإليجاب �ف يتوجب عىل وزارة الزراعة النظر  بع�ي  .3
)أنظمة زراعية-فلطائية(.

توصيات

ي التابعة للسلطة المحلية 
دعم تركيب أنظمة شمسية لتوليد الكهرباء عل المبا�ف

ي إطار 
ي واالستنتاجات األولية من العمل مع السلطات المحلية �ف

ي توصل إليها البحث االستكشا�ف تستند التوصيات التالية إىل االستنتاجات ال�ت
ي تركيب األنظمة الشمسية لتوليد الكهرباء، بدعٍم من صندوق الدعم التابع لميفعال هبايس. الغالبية العظم من التوصيات 

برنامج المساعدة �ف
ي ُتع�ف بتطوير هذا المجال: وزارة الطاقة، وزارة الداخية ودائرة التخطيط.  موجهة إىل السلطات الحكومية ال�ت
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1.2 عوائق مالية
ي البلدات العربية هو إيجاد مصادر تمويل 

عائق مركزي أمام تطوير األنظمة الشمسية لتوليد الكهرباء �ف
-االقتصادي،  ي أسفل السلم االجتماعي

كيب هذه األنظمة. العديد من السلطات المحلية العربية ُمدرجة �ف ل�ت
ويصعب عليها الحصول عىل قرض، مما يؤثر عىل تحديد سلم األولويات بخصوص المشاريــــع البلدية 
ة سداد القرض أطول من معدل الدورة  ي تتطلب استثماًرا ماليا. باإلضافة إىل ذلك، عندما تكون ف�ت ال�ت

االنتخابية لرئيس السلطة المحلية، فإّن الدافعية لالستثمار طويل األجل تقّل. عىل ضوء ذلك،
ذلك، يوىص بـما يلي : 

يتوجب عىل الدولة و /أو مؤسسات حكومية أخرى دعم مشاريــــع تشمل إعطاء قرض منخفض   .1
كيب أنظمة شمسية لتوليد الكهرباء. يو� بتقسيط القرض عىل  التكلفة للسلطات المحلية ل�ت
 للسلطة المحلية منذ اليوم األول.

ً
سنوات طويلة )ح�ت 20 سنة(، بحيث يدّر النظام الشمسي دخل

ن السلطات المحلية من إقامة 
ّ
ي تمك يتوجب عىل وزارة الداخلية بلورة توصيات بخصوص الطرق ال�ت  .2

ي منطقة نفوذها، باستخدام االئتمان التعاقدي. 
ي القائمة �ف

أنظمة شمسية لتوليد الكهرباء فوق المبا�ف
ي السنوات 

ا، ويحصل عىل إيراداته �ف
ً
كيب النظام الشمسي مجان وفًقا لهذا النموذج، يقوم المتعّهد ب�ت

ة تسوية التمويل هذه  ف مة. م�ي األوىل، وإىل أن يتم سداد كامل المبلغ المستحق له وفًقا لالتفاقية الم�ب
ي عدم لجوء السلطة المحلية إىل القروض وزيادة أعبائها االئتمانية من ناحية، ومن ناحية 

تكمن �ف
ا للسلطة المحلية بعد انتهاء السداد. ينّفذ 

ً
أخرى، يب�ت النظام الشمسي واإليرادات الناتجة عنه ملك

ي إمكانية توسيع نطاقه بشكل 
ي عدد قليل من السلطات المحلية، ويجب النظر �ف

هذا النموذج حالًيا �ف
ن السلطات المحلية من تركيب األنظمة 

ّ
تيب هذا الموضوع سيمك ممنهج. وضع إجراء مناسب ل�ت

ا إىل ائتمانها.
ً
الشمسية دونما حاجة لالعتماد إطالق

كيب األنظمة الشمسية لتوليد الكهرباء من  يتوجب عىل وزارة الداخلية استثناء القروض المعّدة ل�ت  .3
ي تغطي نفسها.  حصة القروض للسلطات المحلية. حيث يدور الحديث هنا عن قروض إنتاجية ال�ت

1.3 عوائق تنظيمية
، لديها عدد حدود نسبًيا من القوى العاملة، األمر الذي  ة، بالتاىلي العديد من السلطات المحلية العربية هي سلطات صغ�ي

يحّد من قدرتها عىل تنفيذ مشاريــــع خارج إطار عملها الجاري. عىل ضوء

ذلك، يوىص بـما يلي : 
، والذي يشمل مرافقة  ف وزارة الطاقة، مفعال هبايس ومركز الحكم المحىلي ك ب�ي وع المش�ت تنفيذ برامج تكميلية للم�ش  .1

ي السلطات المحلية، وإزالة العوائق المؤسساتية والمحلية.
واستشارة للمدراء �ف

ي 
ي السلطة المحلية، كمسؤول عن جميع أنشطة السلطة المحلية �ف

انية لتوظيف مدير مجال الطاقة �ف ف تخصيص م�ي  .2
ي 

مجال الطاقة: التوليد المحىلي للطاقة الكهربائية، ترشيد  استهالك الكهرباء، وتوعية السكان والمصالح التجارية �ف
. يتوجب عىل هذا المسؤول استيفاء المعاي�ي المهنية، ويجب اختياره من قبل السلطة المحلية.  ف هذين المجال�ي



8

1.4 عوائق المعرفة والوعي
ي للمعرفة األساسية والعملية بخصوص تركيب أنظمة شمسية لتوليد الكهرباء  ي المجتمع العر�ب

تفتقر السلطات المحلية �ف
فوق مباٍن عامة.

عل ضوء ذلك، يوىص بما يلي :
ي 

ز وتتيح المعلومات للمديرات والمدراء �ف
ّ
ي ترك إقامة منظومة معلومات خاصة حول موضوع الطاقة المتجددة، وال�ت  .1

ية والعربية. ف الع�ب السلطات المحلية العربية، باللغت�ي
ي حول موضوع التوليد المحىلي للطاقة المتجددة. يجب  ي المجتمع العر�ب

ورة لرفع وعي السلطات المحلية �ف وضع س�ي  .2
ف باإلمكانات الكامنة لدى السلطة المحلية  ورة لتعريف رؤساء السلطات المحلية وكبار الموظف�ي التخطيط لهذه الس�ي
ي مختلف أنحاء البالد. 

ورة جوالت �ف ي هذا المجال. يو� بأن تتضمن الس�ي
لتوليد الطاقة المتجددة، وبقصص نجاح �ف

ف السلطات المحلية لتسهيل تبادل المعلومات والتعاون. م األقران" ب�ي
ّ
يو� أيًضا بإنشاء منصة لـ "تعل

باإلضافة إىل تطوير قدرات السلطات المحلية من أجل اإلدارة المثىل لمشاريــــع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية،   .3
كة لعدة سلطات محلية،  ي المجال. المناقصات المش�ت

كة لمزودي الخدمات �ف يجب تشجيعها عىل ن�ش مناقصات مش�ت
ي لديها كادر محدود بشكل  ن السلطات المحلية بشكل عام، وتلك ال�ت

ّ
كة لجميعها، ستمك أيًضا من خالل هيئات مش�ت

خاص، من اإلدارة الحكيمة للمناقصات وتحقيق نتائج أفضل، بحيث يضمن ذلك تركيًبا نوعًيا وصيانة جيدة لألنظمة 
بتكلفة معقولة، مما يزيد من ربحية هذه األنظمة. 

ف مسؤول بلدي بموضوع الطاقة، يو� بإقامة منظومة إقليمية لمتابعة إقامة  انيات الالزمة لتعي�ي ف وإىل أن ُتخّصص الم�ي  .4
ي السلطات المحلية المختلفة، وتزويدهن بالمعلومات الالزمة باستمرار بخصوص 

األنظمة الشمسية لتوليد الكهرباء �ف
ي قد تطالها، باإلضافة إىل متابعة تنفيذ أعمال الغسل والصيانة.   أنواع الخلل ال�ت

ف عن جميع الوزارات ذات الصلة )وزارة الداخلية، وزارة الطاقة، وزارة الزراعة،  المبادرة إىل طاوالت مستديرة تضم مندوب�ي  .5
بية والتعليم، دائرة التخطيط وغ�ي ذلك( إضافة إىل سلطة الكهرباء واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية  وزارة ال�ت
ي 

ي ذات الوقت، إىل جانب المساهمة �ف
ي إرسائيل، لتشخيص العوائق المطروحة والتوصل إىل حلول لها �ف

العربية �ف
ت�يــــع علمية تركيب األنظمة الشمسية لتوليد الكهرباء.

انيات  ف ورات التخطيط وتخصيص الم�ي بية والتعليم أو مفعال هبايس، الحرص عىل أّن تتضمن س�ي بالتعاون مع وزارة ال�ت  .6
كيب أنظمة شمسية عىل أسطحها.  ًطا إلزامًيا ب�ت للمؤسسات التعليمية والعامة رسش
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ي 2
دعم تركيب أنظمة شمسية فوق مباٍن بملكية خاصة مسح إمكانات توليد الطاقة الشمسية �ف

2.1 معوقات مالية
ي المجتمع 

ل خاص هو مصدر دخل متاح وسهل المنال نسبيا للعائالت �ف ف تركيب نظام شمسي لتوليد الكهرباء عىل سطح م�ف
ي من التوليد 

ا لذلك، فأن الدخل اإلضا�ف
ً
ي أد�ف درجات السلم االجتماعي االقتصادي. خالف

ي يقع جزء كب�ي منها �ف ، وال�ت ي العر�ب
ي البلدات اليهودية، حيث أّن ملكية 

ية الدنيا �ف ائح الع�ش ي ال�ش
المحىلي للطاقة الشمسية متاح بدرجة أقل للعائالت المدرجة �ف

، فإّن االستثمار  ي
ي البحث االستكشا�ف

ية العليا فيه. ولكن كما اتضح �ف ائح الع�ش  من نصيب ال�ش
ً
المنازل الخاصة هي عامة

ي لتحليل العوائق المالية، 
ي النظام الشمسي يعت�ب عائًقا رئيسًيا بالنسبة للعائالت العربية. هناك حاجة لبحث إضا�ف

األوىلي �ف
ي إرسائيل.

ي �ف ف االعتبار الخصائص االقتصادية، االجتماعية والثقافية للمجتمع العر�ب مع األخذ بع�ي

2.2 معوقات مالية
ي المعرفة 

ي أّن هناك نقًصا �ف
يتضح من البحث االستكشا�ف

لتوليد  الشمسي  النظام  تركيب  بخصوص مدى ربحية 
تقنية  ل، وبخصوص جوانب  ف الم�ف الكهرباء عىل سطح 

كيب.  أخرى متعلقة بعملية ال�ت

عل ضوء ذلك، يوىص بما يلي :
1. يتوجب عىل السلطة المحلية إقامة نقطة خدمات موّحدة 
ي البلدة لتلبية احتياجات السكان 

)One stop shop( �ف
وأصحاب المصالح التجارية، فيما يتعلق بالمعلومات 
ودعم المبادرات. سيتم تفعيل هذا المركز من قبل 
ي السلطة المحلية، وللحصول عىل 

مدير مجال الطاقة �ف
انية الالزمة لتفعيل المركز، يتوجب عىل السلطة  ف الم�ي
ي  ي المعاي�ي ال�ت

المحلية وضع خطة عمل فعلية تستو�ف
ستحددها وزارة الطاقة بالتعاون مع ممّثىلي السلطات 

المحلية العربية.
2. إقامة منصة خاصة باللغة العربية إلتاحة المعلومات، 
لتوليد  الشمسية  األنظمة  عن  ًحا  رسش تشمل  بحيث 
كيبها،  ل�ت قروض  الحصول عىل  إمكانيات  الكهرباء، 
تبة عىل ذلك وكيفية ضمان التعاقد مع  المخاطر الم�ت
ية،  كة جيدة. مثل هذه منصة متوفرة  باللغة الع�ب رسش
وتعمل سلطة الكهرباء عىل تحض�ي مواد باللغة العربية. 

3. العمل عىل رفع الوعي وتعزيز المعرفة لدى السكان 
بش�ت وسائل التوعية، سواء عن طريق سلطات الدولة 
أو عن طريق السلطات المحلية، وبتمويل من سلطات 
الدولة )من بينها سلطة الكهرباء(. العمل عىل رفع الوعي 

والمعرفة يجب أن يشمل:
○  إتاحة معلومات مكتوبة  ومبسطة باللغة العربية.
○  إتاحة معلومات مكتوبة  ومبسطة باللغة العربية.

○ ن�ش قصص نجاح ع�ب وسائل اإلعالم ووسائل التواصل  
.    االجتماعي

يو� بدمج موضوع البناء المستدام وترشيد استهالك 
ورة التوعية بخصوص  الطاقة كجزء ال يتجزأ من س�ي

ي البلدة.
توليد الطاقة المتجددة �ف

4. تركيب أنظمة شمسية لتوليد الكهرباء فوق مباٍن عامة 
ي دفع 

ا �ف ً ي القطاع العام يساهم كث�ي
ومشاريــــع ريادية �ف

ورة قدًما وتوسيع نطاقها لدى السكان والمصالح  الس�ي
التجارية. يتوجب عىل السلطات المحلية دمج مركب 
ي الذي يزود السكان بالمعلومات حول 

توعوي وثقي�ف
مزايا النظام الشمسي لتوليد الكهرباء. 
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ي مساحات األسطح المالئمة
2.3 نقص �ف

ي طرحت خالل المقابالت هو الحفاظ عىل أسطح المنازل خالية من أجل  بناء  ف العوائق األخرى ال�ت من ب�ي
. عل ضوء ذلك، يوىص بما يلي : ي

طابق إضا�ف
ورة التوعية، يجب التوضيح للسكان أّن تركيب نظام شمسي فوق السطح ال يمنعهم من بناء  ي إطار س�ي

�ف  .1
، ولكنه يزيد من التكلفة بسبب الحاجة إلزالة األلواح وإعادة تركيبها فوق الطابق الجديد الذي  ي

طابق إضا�ف
كيب تقلل من الجدوى المالية للنظام الشمسي لتوليد الكهرباء بدرجة قليلة، ولكنها ال  . إعادة ال�ت سُيب�ف

تمنع إقامته. 
يتوجب عىل وزارة الطاقة تطوير نموذج اقتصادي لحساب التكلفة اإلضافية إلزالة األنظمة وإعادة تركيبها،   .2

ي السلطات المحلية، وللسكان.
ف �ف وإتاحته للمسؤول�ي

، ديرحنا وعيلبون ف ي سخن�ي
ملحق: إمكانية الحصول عل دخل من األنظمة الشمسية �ف

، دير حنا وعيلبون يدمج تحليالت طاقوية واقتصادية، ويتكون  ف سخن�ي

من ثالث مراحل:
. ي

1. مسح وتحديد خصائص منطقة المبا�ف
. 2. حساب إنتاجية النظام الشمسي فوق سطح المب�ف
3. حساب الدخل المادي من توليد الطاقة الشمسية.

 govmap, googlemaps, google( نتية متاحة ي العامة والتجارية/الصناعية باستخدام أدوات إن�ت
ي المرحلة األوىل، أجري مسح للمبا�ف

�ف
ي البلدة بواسطة المعلومات المتوفرة عىل المواقع، بحيث سّجلت لكل مب�ف نقطة 

ي العامة �ف
ف المبا�ف street view وما إىل ذلك(. تم تمي�ي

مرجعية )נקודת ציון( جغرافية وعنوانه المقّدر وفًقا لـ govmap، وبحسب مدى توفر المعلومات عن ذلك، تم أيًضا تصنيف المب�ف 
ي الحًقا. تم الحًقا 

حسب استخداماته )تعليمية، تجارية، ثقافية وغ�ي ذلك(. هذا التسجيل يساعد عىل متابعة المعطيات وإيجاد المبا�ف
 ، ي

حساب مساحة السطح بالم�ت المربـّبع بواسطة أداة القياس الخاصة بـ govmap، باالستناد إىل صورة جوية. بالنسبة لعدد قليل من المبا�ف
نتية. ي أجريت بوسائل إن�ت تم الحصول عىل المعطيات من السلطات المحلية، واستخدمت هذه المعطيات لتأكيد دقة القياسات ال�ت

اضات التالية: ي المرحلة الثانية، تم احتساب إنتاجية النظام الشمسي فوق السطح، وفًقا لالف�ت
�ف

1. مفتاح لـ 10 م�ت مربـّبع للكيلوواط )KW(: وهو الحساب المّتبع لدى مخططي األنظمة الشمسية لتقدير كمية الطاقة  الكهربائية 
ي يمكن توليدها من مساحة السطح. ال�ت

ي السنة: 1,700 كيلوواط/ ساعة لكل كيلوواط )KW( مثّبت.
ي يمكن توليدها �ف 2. كمية الطاقة الكهربائية المحتملة ال�ت

ضنا  أّن ربــع  3. كفرضية أساسية لتوليد الطاقة الكهربائية الناجعة، تم األخذ بالحسبان 75% من مساحة السطح. أي أننا اف�ت
كيب األلواح الشمسية لتوليد الكهرباء بسبب خسارة زوايا معينة للشمس، التظليل  ا ل�ت

ً
مساحة السطح لن تكون متاحة إطالق

ف إمكانات توليد الطاقة  ننا من تمي�ي
ّ
ي مك واالستخدامات األخرى للسطح )األنتينات، المكيفات وغ�ي ذلك(. هذا التقدير التقري�ب

كيب األمثل للنظام الشمسي لتوليد الكهرباء فوق السطح. ي يستحيل فيها ال�ت ي الحاالت ال�ت
الشمسية ح�ت �ف

نا إليها بمالحظة. ي ُوجدت فوقها أنظمة شمسية، وفًقا للصور الجوية، أرسش األسطح ال�ت
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. أجري الحساب فقط  ة،  تم احتساب الدخل الماىلي من النظام الشمسي لتوليد الكهرباء فوق سطح المب�ف ي المرحلة الثالثة واألخ�ي
�ف

ة  ي تزيد مساحة سطحها عن 300 م�ت مربــع، وحيث أّن الربحية االقتصادية تكون غالًبا عالية. أجري الحساب حسب تسع�ي ي ال�ت
للمبا�ف

. ي يولدها النظام فوق المب�ف ي سلطة الكهرباء( ويتطرق إىل الطاقة الكهربائية الفعلية السنوية ال�ت
45 أغورة للكيلوواط )اإلجراء القائم �ف

ي القائمة، أجري مسح للمناطق العامة المفتوحة المالئمة إلقامة أنظمة تظليل شمسية فوقها، مثل المالعب الرياضية، 
باإلضافة إىل المبا�ف

مواقف السيارات والباحات المرصوفة والخالية من النباتات. بالنسبة لهذه المناطق، تم حساب الدخل الماىلي المحتمل بطريقة مماثلة 
للحساب الذي أجري بخصوص األسطح.

الدخل السنويالتوليد السنوي  )بالكيلوواط(

ف سخن�ي

1,237,005 شيكل جديد2,748,900أسطح مباٍن عامة 

ف العام  ي الح�ي
2,571,548 شيكل جديد5,714,550تظليل مساحات �ف

1,896,818 شيكل جديد4,257,225أسطح مباٍن تجارية وصناعية

دير حنا

542,194 شيكل جديد 1,204,875أسطح مباٍن عامة

ف العام ي الح�ي
1,177,335 شيكل جديد2,546,175تظليل مساحات �ف

49,916 شيكل جديد 110,925أسطح مباٍن تجارية وصناعية

عيلبون

297,203 شيكل جديد660,450أسطح مباٍن عامة

ف العام ي الح�ي
493,425 شيكل جديد1,124,550تظليل مساحات �ف

177,289 شيكل جديد393,975أسطح مباٍن تجارية وصناعية


