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ושא הקמת מתק ים ל אגירת א רגיה תופס תאוצה בתקופת האחרו ה יותר ויותר .
הסדרת הקצאת קרקע למתק ים אלו מופיעה בפרק  7.5לקובץ החלטות מועצת מקר ק עי
ישראל ,אשר דן בהקצאת קרקע למתק י תשתית לאומית.
"מתקן אגירת א רגיה" – על פי פרק ההגדרות הוא מתקן שמאפשר המרת א רגיה חשמלית לא רגיה
ה ית ת לאחסון ,אחסון הא רגיה והמרתה בחזרה לא רגיה חשמלית;
הקצאת קרקע למתק י אגירת א רגיה במשבצת ישוב תתבצע לפי הכללים כדלקמן:
תקופת החכירה תהיה עד  49ש י ם .ככלל ,תקופת החכירה קבעת בהתאם להחלטות רשות
החשמל ,אולם בשלב זה טרם הושלם ההליך המכרזי של רשות החשמל למיזמי אגירה.
עד ההקצאה ישולמו לרשות דמי חכירה מהוו ים בהתאם לתקופת החכירה על פי שומה .
תיתכן גביית תשלומים בעבור ההקצאה בשיטה של תמלוגים או שילוב של דמי חכירה
מהוו ים ותמלוגי ם.
על אף האמור לעיל ,בהקצאת קרקע שבה התעריף לייצור חשמל קבע בהליך תחרותי
ש ערך על ידי רשות החשמל י שולם מחיר אחיד לקרקע לתקופת המיזם  ,ובלבד שהתעריף
שייקבע בהליך התחרותי לא יעלה על תעריף מרבי שייקבע בתיאום עם הרשות .
על תשלומים בהתאם להוראות סעיף זה לא תחול ה חת אזור ה הוגה בעסקאות תעסוקה
בהתיישבות )פרק  8.12לקובץ(.
אין גביית תשלומים בגין מתק י אגירת א רגיה ש הוצבו על גגות של מב ים קיימים ש ב ו
כדין  ,והצבת המתק ים קיבלה את אישור הרשות ;
ה חוכר אי ו רשאי לש ות ייעוד הקר קע המוקצית ו  /או ל צלה בייעוד אחר  ,אם שו ה
הייעוד ביוזמת אחרים וכי בהתקיים אחד מאלה עליו להשיבה לרשות  .באם הושבה הקרקע,
תוחזר יתרת התשלום היחסי לתקופה שלא וצלה ,וכן יפוצה החוכר עבור ההשקעות/המתק ים
שהוקמו בקרקע באישור הרשות ואשר יישארו בקרקע לפי דרישת הרשות או שלא יתן להוציאם
ממ ה ,הפיצוי יהיה לפי שווי שוק במועד ההשבה;
לע יין מכסת התעסוקה – ב יגוד למתק ים סולאריים קרקעיים ,אין תמריץ להקמת
המתק ים ו יובא בחשבון מלוא שטח המיזם )  ( 100%לע ין ספירת מגבלת הדו מים של
הישובים  .דהיי ו לצורך פרוי ק ט אגירת א רגיה של  20דו ם ,ייגרעו  20דו ם ממכסת
התעסוקה ,ב יגוד למתק ים סולאריים קרקעיים בהם מובא בחשבון  10%משטח המיזם
בלבד .כלל זה " יוציא מהמשחק " ישובים רבים  ,בעיקר באזורי הביקוש  ,אשר מכסתם
תמה  ,או שיעדיפו לשמור עליה לפרויקטים רווחיים יותר  .לע יין זה יוד גש ,כי חשוב ל הל
את מכסת התעסוקה של הישוב החקלאי בחוכמה בהתי י חס לעסקאות אלטר טיביות .
בסמכות ועדת המש ה של מועצת מקרקעי ישראל לאשר חריגה ממכסת שטחי התעסוקה
המותרת  ,אם היישוב מיצה אותה  ,או אם כתוצאה מהקמת מיזמים אלו יעבור היישוב את
המכסה המותרת ;
ת אי לביצוע עסקה  :קבלת המלצה של משרד התשתיות .

השכרת מש ה של מקרקעי הישוב החקלאי
בשו ה מפרויקט סולארי קרקעי ,בפרק  7.5לא קיים איסור על השכרת מש ה  .מכאן ,עסקת
אגירה די ה כמו כל עסקת תעסוקה רגילה בישוב חקלאי .
כלומר  ,אם הישוב החקלאי רוצה להצטרף כשותף לפרויקט – הוא צריך להיות ל כל הפחות בעל
שליטה בתאגיד בעסקה שתיעשה עם רמ " י  ,דהיי ו מי שמתקיימים בו כל אלה :הוא מחזיק ב26% -
לפחות מהון המ יות ה פרע של התאגיד ,הוא בעל זכות למ ות לפחות  26%ממ הלי התאגיד והוא בעל
זכות לקבל לפחות  26%מרווחי התאגיד.
במידה שהישוב אי ו מעו יין בשותפות  ,אז יתן ש העסקה תיעשה בי ו לבין רמ " י  ,והוא יהיה
רשאי להשכיר את הקרקע ליזם לתקופה של עד  25ש ה .
מתק י ם פוטו וולטאים על גגות  -מתק י אגירה לווים
ביום  15.12.2021ית ה החלטת ה הלה הקובעת כי היתר ב ייה למתק י אגירה לווים
למתק ים פוטו וולטאים על גגות )כאשר מתק י האגודה ימוקמו על הקרקע ולא בגג המב ה(
ייחתם על ידי רמ"י ללא ביצוע עסקה וללא דרישת תשלום ,בכפוף לת אים המפורטים להלן:
היתר ב ייה ללא עסקה יי תן לכל בעל זכויות שהזכויות רשומות על שמ ו ,וככל שמדובר
במושב – בעל הזכויות ב חלה .מדובר במב ים שיכללו בשטחי עסקות פרדות ) כגון
עסקאות תעסוקה ( וכן בתחום הסכם משבצת )מב ים בתחום הסכם משבצת ו חלות(.
לבעל הזכויות קיים היתר למתקן סולארי על גג ,אשר הוצב על גג מב ה קיים ש ב ה כדין,
ובלבד שלא מדובר על מב ה ו/או חלק ממב ה שהוקם רק לצורך הצבת מתקן סולארי על
גגו.
השטח שיוקצה עבור מתק י האגירה יהיה עד  200מ"ר ,בהתאם להספק מערכת האגירה,
 50-80מ"ר עבור כל מגה -וואט שעה לאגירה.
מתק י האגירה יעמדו בכל התק ות ה דרשות מבחי ה בטיחותית ותכ ו ית ,ובהתאם
למסמך המדי יות התכ ו ית שהציג משרד הא רגיה בפ י המועצה הארצית לתכ ון וב יה.
בעל הזכויות יחתום על הצהרה ו/או התחייבות כי ידוע לו שלא יתן יהיה לשעבד/להעביר
זכויות בשטח מתקן האגירה ב פרד ,וכי כלל הוראות החוזה יחולו גם על שטח המתקן
לרבות ע יין השבת הקרקע בעת שי וי ייעודו.
במקרה של אי עמידה בכללים אלו – תידרש עריכת עסקה.

* עו"ד שרית ויור  ,מ הלת תחום א רגיה מתחדשת במשרד  ,מייצגת חוכרים וחברות בתחום .
*האמור בחוזר אי ו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאי ו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא.
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