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 31דצמבר  ,2017יג' בטבת תשע"ח
חוזר משרד ) :29/17מקרקעי ישראל ,פרויקט סולארי( :פרויקט סולארי משותף למספר ישובים
פרויקט משותף הוא פרויקט סולארי המוקם על ידי מספר ישובים על שטח משבצת של אחד מהישובים
)ישוב זה מוגדר כ"הישוב המוביל"(.
היתרון בפרויקט משותף הי ו אפשרות להקים פרויקט סולארי קרקעי גדול ,תוך יצול מיקום טוב
ל יצול קרי ת השמש ,תוך חריגה מהכלל הבסיסי המגביל של החלטה  1455בדבר גודל שטח לתעסוקה
והיעדר אפשרות ל יוד הזכות לתעסוקה המוק ית לכל ישוב.
האפשרויות להקמת פרויקט משותף כיום הי ן מצומצמות ביותר ,מכוח שי ויים שחלו בהחלטות מועצת
מקרקעי ישראל הד ות בהקמת פרויקטים קרקעיים לא רגיה סולארית )כיום החלטה .(1507
למעשה יתן כיום להקים פרויקט משותף לישובים בשתי דרכים בלבד:
הקמת פרויקט מכוח הוראת מעבר -אפשרות של הקמת "פרויקט סולארי משותף" מכוח הוראות מעבר
הקבועות בהחלטה  1507של מועצת מקרקעי ישראל .דהיי ו ,לא יתן להקים פרויקטים חדשים אלא רק
פרויקטים שעומדים בת אים שיובאו להלן:
ישוב חקלאי חתם על הסכם עם יזם להקמת פרויקט בשטח המשבצת עד למועד הקובע

)(27.12.2011
הוועדה המחוזית החליטה על הפקדה בת אים של תכ ית למטרת מתקן ה דסי המאפשר

הקמת מתקן סולארי או התקבלה החלטה של הועדה לתשתיות לאומיות להעביר תכ ית
כאמור להערות הוועדות המחוזיות עד ליום .31.12.12
לאחרו ה טיפל משרד ו במקרה בו ישוב חקלאי חתם על הסכם אופציה עם יזם טרם המועד הקובע
) ,(27.12.11אולם הסכם זה פג ,ו חתם הסכם אופציה חדש עם יזם אחר אחרי .27.12.11
שאלת השאלה ,האם יתן להחיל את הוראות המעבר גם במקרה בו פג תוקף הסכם האופציה ש חתם
עם יזם לפ י המועד הקובע ,ולאחר המועד הקובע חתם הסכם וסף מול יזם אחר? רמ"י קיבלה את
הפרש ות המשפטית של משרד ו וקבעה כי הדבר אפשרי.
הקמת פרויקט בקרקעות גובלות -ב וסף להקמת פרויקט משותף אשר עומד בהוראות המעבר ,קיימת
כיום אפשרות להקמת פרויקט שבו מספר ישובים תורמים קרקעות גובלות אחת בש ייה פיסית ויוצרות
שדה אחד גדול.
במקרה זה יחולו כל המגבלות החלות על עסקאות פרט יות של כל אחד מהישובים.
היתרו ות שבהקמת פרויקט משותף ברורים ,בי יהם :צמצום עלויות ,איחוד תשתיות ,פגיעה מוכה יותר
בסביבה ו יצול אתרים טובים לקליטה בצורה המרבית .ביטול אפשרויות יוד הזכויות של הישובים
הביא למעשה לכך שהכלי החשוב הזה הפך ללא רלב טי כמעט לחלוטין ,וכל הצדדים יוצאים פגעים
בכך .א ו סבורים כי תיקון החלטה  1507כך שיורחבו האפשרויות להקמת פרויקטים משותפים הי ה
חיו ית .ככל הידוע למשרד ו ,אפשרות כזו עלתה לאחרו ה בקרב רשויות המדי ה וא ו מקוים כי
ההחלטה תתוקן במהרה.
כתב על ידי עו"ד שרית ויור ,מ הלת תחום א רגיות מתחדשות במשרד.

האמור בחוזר אי ו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאי ו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג.

