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רשות החשמל ,ישיבה מס'  235מיום 7..5.51.4
הצעת החלטה לשימוע – עדכון אמות מידה –  – .91-.94מונה נטו
בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל ,התשנ"ו –  ,6991ויתר סמכויותיה על פי כל דין ,מפרסמת
בזאת רשות החשמל (להלן – "הרשות") לשימוע ציבורי את השינויים והתוספות המוצעים
להחלטה מספר  61מישיבה  989מיום ( 2126222162להלן – "החלטה  )"989ולהחלטות המעדכנות
אותה ,וכן לאמות המידה בעניין הסדר לייצור חשמל מבוזר באנרגיה מתחדשת – בשיטת "מונה
נטו" (להלן – "ההסדר"):
 26אמות מידה  691ו 691-מבוטלות ובמקומן יבואו אמות מידה  691ו 691-בנוסח המצורף
כנספח א' להחלטה זו (להלן" :אמות המידה")2
 22המכסה הכוללת למתן התחייבות עקרונית של המחלק לשילוב מתקן במסגרת ההסדר תיוותר
 2MW 011ההסדר יהיה בתוקף עד למיצוי מכסה זו ,או עד ליום  ,9626222121לפי המוקדם
מבניהם2
 29הטבלה בסעיף  22226להחלטה  989תעודכן כך ש"תעריף גיבוי ארוך טווח מהצרכנים לקוט"ש
מיוצר" כאשר היקף המכסות המאושרות למתקנים סולאריים עולה על  – MW 2,011יעמוד
על  9אגרות לקוט"ש במקום  1211אגורות לקוט"ש2
 20החל ממועד פרסום החלטה זו חלה חובת התקנת מונה ייצור גם על מתקנים בתעריף אחיד
בהסדר מונה נטו2
 21תחולה:
א2

החלטה זו תחול על צרכן שטרם קיבל מהמחלק התחייבות עקרונית לשילוב מתקן
במועד פרסום החלטה זו ,למעט סעיף (א)( )0וסעיף (ו) באמת מידה  691שיחולו על
כלל הצרכנים שהתקינו מתקן בהתאם להסדר ,החל ממועד שילוב המתקן ברשת2

ב2

תעריף הגיבוי יחול על צרכנים שיצטרפו להסדר החל ממועד פרסום החלטה זו2

ג2

הסדר לצרכני מספקים פרטיים יחול החל ממועד פרסום החלטה זו גם על מי שהקים
מתקן בהסדר מונה נטו טרם פרסום ההחלטה2

ביאורים:
העדכונים העיקריים שבוצעו במסגרת ההסדר הם:
 26שילוב מתקן בהסדר מונה נטו יתאפשר על גגות ועל מאגרי מים בלבד2
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 22הגדלת חיבור  -צרכנים המשתלבים בהסדר זה רשאים לבצע שינויים בגודל החיבור לרשת
החשמל הקיים עבורם ,אך גודל המתקן המקסימלי יוגבל בהתאם לאמור באמות המידה2
 29תעריף גיבוי  -לאור עליית המכסות הסולאריות הכלל משקיות המוקצות מעל ל- MW 2,011-
חל האמור בסעיף  22226בהחלטה  989בעניין תעריף גיבוי על מתקנים שטרם קיבלו מהמחלק
התחייבות עקרונית לשילוב נכון למועד פרסום החלטה זו 2אולם ,בשל החשיבות בהבטחת
כדאיותם הכלכלית של מתקנים בהסדר זה ,מפחיתה בזאת הרשות בהחלטה את תעריף
הגיבוי יחסית לקבוע בהחלטה  9 – 989אג' לקוט"ש במקום  1211אג' לקוט"ש2
 20שילוב צרכנים של מספקים פרטיים במסגרת ההסדר – הרשות קובעת בזאת תנאים באמות
המידה להשתלבות צרכני חשמל של מספקים פרטיים במסגרת ההסדר2
 21בוטלה האפשרות כאמור בסעיף  22621בהחלטה  – 989המאפשר העברת קרדיט בין צרכנים2
סעיף זה התייתר בעקבות כניסתו לתוקף של העדכון בדבר "תעריף הרצפה" להסדר במהלך
שנת  – 2160אשר מאפשר העברת קרדיט למחלק וזיכוי הצרכן בגובה תעריף הייצור2
 21ההסדר מוגבל לתקופה של  21שנה2
 21חובת התקנת מונה ייצור הורחבה גם לצרכנים בתעריף אחיד2
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