מדינת ישראל
משרד האנרגיה
רשות החשמל

רשות החשמל ,ישיבה מס'  235מיום 7..5.51.4
הצעת החלטת לשימוע  -הסדרה לייצור חשמל סולארי לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת,
באמצעות מתקנים בטכנולוגיה פוטו-וולטאית ,בהספק שאינו עולה על  21קילו וואט
בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל ,התשנ"ו –  6991ויתר סמכויותיה על פי דין ,מפרסמת בזה
רשות החשמל (להלן – "הרשות") להתייחסות הציבור את ההסדרה לייצור חשמל מבוזר לצריכה
עצמית והעברת עודפים לרשת באמצעות מערכות פוטו-וולטאיות שאינן עולות על  ,KW 05כמפורט
בהחלטה שלהלן (להלן "ההסדרה"):
 .6אמות מידה  670ו 671-מבוטלות ובמקומן יבואו אמות מידה  670ו 671-בנוסח המצורף
כנספח א' להחלטה זו.
 .2סעיף קטן (ב)( )7לאמת מידה  – 677מבוטל.
 .3בלוח  0.1-7יתווספו שתי שורות כדלקמן:
א" .תעריף למתקן עד  38.9 – KW 60אג' לקוט"ש מוזרם לרשת";
ב" .תעריף למתקן מ KW 60 -עד  33.2 -KW 05אג' לקוט"ש מוזרם לרשת".
 .4התעריפים שנקבעו במסגרת החלטה זו אינם צמודים למדד המחירים לצרכן או לכל מדד
אחר.
 .0הסדרה זו תהיה בתוקף עד ליום  36.62.2525או עד למתן התחייבויות עקרוניות של המחלק
לשילוב מתקנים בהיקף של  ,MW 355לפי המוקדם מביניהם.
 .1התעריף בסעיף ( )3יהיה תקף להתחייבות מחלק עד להספק של  655מגהוואט .לאחר מיצוי
כמות זו תבחן הרשות את גובה התעריף.

ביאורים:
 .6הסדרה זו נקבעה בהתאם למדיניות שר האנרגיה אשר הנחתה להגדיל את הכמויות
המוקצות לאנרגיה סולארית ב MW 6,155-עד שנת  .2525מתקני הגגות צפויים להוות
נדבך חשוב במימוש המכסה הכוללת ,משום שניתן להקים אותם בזמן מהיר יחסית ,תוך
השקעה מוגבלת ברשת ותוך מיצוי יעיל של משאבי הקרקע.
 .2הרשות תשקול הגדלת המכסה המוקצית להסדרה זו בהמשך ,בהתאם לקצב מימוש
המכסות במסגרת ההסדרות הנוספות לאנרגיות מתחדשות המפורסמות על ידה  -לרבות
הליכים תחרותיים ואסדרת "מונה נטו".
 .3בהסדרה זו עומדות לרשות הצרכן שתי חלופות לאנרגיה המיוצרת במתקן :צריכה עצמית
והזרמה לרשת .הרשות קובעת את התנאים החלים על צריכה ישירה ממתקן הייצור,
והתעריפים בהם חייב הצרכן בגין הצריכה מהמתקן.
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 .4בגין ההזרמה לרשת זוכה הצרכן בהסדרה זו לתעריף עבור כל קוט"ש מוזרם ,אשר נקבע
בעת קבלת ההתחייבות העקרונית של המחלק לשילוב המתקן .תעריף זה מקובע עבור
הצרכן במועד התחייבות המחלק ותקף למשך  20שנה.
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