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Uים יסולארמתקנים  הקמת  לעניין 7.2.2011 מיום 326 מישיבה 3 מספר ההחלט 

באמצעות מכרזי קרקע מטעם מינהל  המחוברים לרשת החלוקה KW 50מעל 
 מקרקעי ישראל

 
 בזהמעדכנת  ,דין פי על סמכויותיה ויתר 1996 – ו"התשנ ,החשמל משק חוק לפי סמכותה בתוקף
 מיום  284מישיבה  2החלטה מספר  את )הרשות – להלן( חשמל - ציבוריים לשירותים הרשות

קידום מתקנים התעריף הקיים לטובת במסגרת    MW 60של כמות תוספת  וקובעת  7.1.2010
 כמפורט )ישראלמינהל מקרקעי באמצעות (מטעם המדינה מכרזי קרקע ם באמצעות יסולארי

 )1(:שלהלן בהחלטה

1. Uכללי: 
שיוקמו במסגרת מתקנים פוטו וולטאים ביחס לתעריף המנגנון להשלים את  החלטה זו באה  .א

 המיועדיםקרקעות עבור מקרקעי ישראל  מינהלשיבוצעו על ידי המדינה  םמטעמכרזי קרקע 

 .מחוברים לרשת החלוקהאשר ו KW 50-הגדולים מים ימתקנים סולארל
ים הגדולים יסולארממתקנים לייצור חשמל הרשות בנוגע  הסדרתלמהווה עדכון ההחלטה  .ב

מישיבה מספר  2המחוברים לרשת החלוקה כפי שנקבעה בהחלטת רשות מספר  KW 50-מ
 )2(.7.1.2010מיום  284

2. U עיקרי ההסדרה 
שנקבעה בהסדרה בדבר  לכמותכתוספת  MW 60 של כמות ייעודית תאפשר שילוב הרשות  .א

ליצור עבור מתקנים , )284מישיבה  2החלטה מספר ( מתקנים סולארים ברשת החלוקה

מחוברים לרשת החלוקה שיוקמו על ואשר  50KW-הגדולים מחשמל באנרגיה סולארית 
נהל מקרקעי ישראל לטובת ימהמדינה באמצעות מכרזי קרקע של  קרקעות שישווקו על ידי

 .ריהקמה של מתקן סולא
 החשמללרשות  כאשר מקרקעי ישראל מינהללוגש בשתי מעטפות נפרדות ילמכרז  ההצעות .ב

ללא רכיב הזיקה , ובה בקשה לקבלת רישיון מותנה בהתאם לכללי המכרזתועבר מעטפה 
הבקשה תיבחן באגף הרישוי של הרשות וזו תקבע האם המבקש עומד בתנאי הסף  .לקרקע

ה יציא את דרישת הקרקע אשר תוגש לרשות לאחר הזכילהו ,הנדרשים למתן רישיון מותנה
 . במכרז

בכפוף לכל דין , כאשר אלהים יים סולארנלמתק רשות תעניק רישיונות ייצור מותניםה .ג
ונבדקו על ידי אגף   284בישיבה מספר  2' הסף שנקבעו בהחלטה מסבתנאי  חר שיעמדולאו

שהקרקע המיועדת   ,כאמור ,ובלבד MW 60עד בהיקף כולל של ינתנו יהרישיונות  .הרישוי
מקרקעי  מינהלמטעם המדינה באמצעות להקמת המתקן התקבלה בדרך של מכרז קרקע 

 במכרז הקרקע ההרישיון יינתן לאחר הזכיי )3(.ישראל לטובת הקמה של מתקן סולארי
   .דיןלובכפוף 

בהתאם למתווה בתוקף התעריף יהיה  שינתן למתקנים אלו באישור התעריף התעריף  .ד
על  ולא ישפיע 28.12.09מיום  284מישיבה  2 'בהחלטת רשות מסהתעריף הפוחת שנקבע 

 )4(. הכמות מותנהלתעריף קידום המתווה בכל הקשור 
 יפעל בהתאם להסדרה זו, לרבות מחלק כהגדרתו בספר אמות המידה, ספק שירות חיוני .ה

 .על פי הקבוע בהחלטה זוכתנאי להכרה בעלויות ו



 1 

יתקיימו  7.1.2010 -מיום ה 284מישיבה  2האמורים בהחלטת הרשות מספר התנאים  יתר .ו
 . גם על מכרזי הקרקע נשוא החלטה זולכתוב  בהתאם בשינויים המחוייבים

 
3. U לספק שירות חיוניהכרה בעלויות: 

 ההולכה תשתית תעריפי במסגרת החיוני השירות לספק האמורות בעלויות תכיר הרשות .א
 העלויות ").ההולכה רישיון בעל" ולהלן לעיל בנעליו שיבוא למי או( ההולכה רישיון לבעל

 של תומכפלה סך לפי ותחושבנה השנתי העדכון במועד שנתי בסיס על תיקבענה המוכרות
 ,בהסדרה המשתתפים מתקניםמה אחד כלב הייצור כמות בסך הרישיון ילבעל פיםהתערי

 )5(.הקלנדארית השנה לתום נכון הייצור במוני שנספרו פיכ
 

4. Uתחולה: 

ליצרני חשמל שיקימו מתקנים סולארים על קרקעות שזכו  מיועדת זו החלטה נשוא ההסדרה .א
 .בהם במכרז לקרקע שפורסם על ידי מינהל מקרקעי ישראל

 

או עד להשלמת  31.12.2017יה בתוקף עד יותה  1-2-2011 מיום החל תוקףתכנס ל זו החלטה .5

 )6(.המועדיםהמוקדם מבין , MW 60-מכסת ה

 

 :ביאורים

 מתחדשות באנרגיות השימוש ועידוד לקידום הרשות בעבודת נוספת דרך אבן היא זו החלטה .1
שיבטיחו ודאות ליכולת המדינה  תהליכיםובכלל זה קביעת , הממשלה יעדי השגת במסגרת

 מינהלבמסגרת מכרזי קרקע מטעם המדינה באמצעות ים יולארס מתקנים לפעול להקמת 
 .מקרקעי ישראל

הודאות לטובת קידום  MW 60ל מתקנים בהיקף של שכמות נוספת משלבת בהחלטה זו  הרשות .2
 .מקרקעי ישראל מינהלמכרזי קרקע על ידי ביחס ל

 מינהלקע שנתקבלה במכרז של רהרישיון המותנה שינתן למתקנים המיועדים לקום על ק .3
כפי תנאים  בתוספתבמכרז הקרקע  ינתן לאחר בחירת הזוכהובלבד והוא י מקרקעי ישראל

  .284מישיבה  2' שמופיעים בהחלטת הרשות מס

יובהר כי התעריף שיקבע באישור התעריפי יהיה בהתאם לקידום המתווה כפי שנקבע בהחלטת  .4
  .7.1.2010מיום  284מישיבה  2הרשות מספר 

לרשת  ים המחובריםידר המקורי למתקנים סולארהסההסדר זה יהיה בתוקף עד לסיום  .5
  .7.1.2010מיום  284מישיבה מספר  2החלוקה כפי שנקבע בהחלטה מספר 
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