מדינת ישראל
משרד האנרגיה
רשות החשמל

רשות החשמל ,ישיבה מס'  538מיום 22.3.2018
החלטה מס'  – )1245( 7עדכון אמות מידה –  – 196-200ייצור חשמל מבוזר באנרגיה מתחדשת
בשיטת מונה נטו
בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל ,התשנ"ו –  ,1996ויתר סמכויותיה על פי כל דין ,קובעת
בזאת רשות החשמל (להלן – "הרשות") שינויים ותוספות להחלטה מספר  10מישיבה  389מיום
( 25.12.2012להלן – "החלטה  )"389ולהחלטות המעדכנות אותה ,וכן לאמות המידה בעניין הסדר
לייצור חשמל מבוזר באנרגיה מתחדשת – בשיטת "מונה נטו" (להלן – "ההסדר"):
 .1אמות מידה  196-200יעודכנו בהתאם לנוסח המצורף כנספח א' להחלטה זו.
 .2הרשות מפרסמת עדכון ללוח תעריפים  :1-5.8תשלום בגין עלויות קליטת אנרגיה מתחדשת
ברשת החשמל בהסדר מונה נטו .בהתאם לטבלה בסעיף  2.2.1להחלטה " 389תעריף גיבוי ארוך
טווח מהצרכנים לקוט"ש מיוצר" ,היות שהיקף המכסות המאושרות למתקנים סולאריים
עולה על  ,MW 1,800יעמוד תעריף הגיבוי על  3אגרות מכל קוט"ש מיוצר.
 .3אמות המידה והתעריפים לפי הסדרה זו ייכנסו לתוקף עם פרסומם ברשומות ,בנוסחם הסופי
כפי שיאושר על-ידי הרשומות.
ביאורים:
העדכונים העיקריים שבוצעו במסגרת ההסדר הם:
 .1שילוב מתקן בהסדר מונה נטו יתאפשר על גגות ועל מאגרי מים ובריכות דגים בלבד .הגדרת
הגג כוללת כיסוי עילי או צידי של בנין ,בהתאם להגדרתו בחוק התכנון והבניה .בכלל זה גם
כסוי לחניה או פרגולה .הגדרת מאגר מים כוללת גם מי קולחין ,מי שתיה ,ובריכות טיהור.
צרכנים אשר ביקשו להקים מתקן על הקרקע לפי הסדר זה ואשר הגישו את הבקשה לאישור
המחלק טרם קבלת ההחלטה ,יוכלו להקים מתקן קרקעי במסגרת ההסדר.
 .2הגדלת חיבור – צרכני תעו״ז המשתלבים בהסדר זה רשאים לבצע שינויים בגודל החיבור לרשת
החשמל הקיים עבורם ,אך גודל המתקן המקסימלי יוגבל בהתאם לאמור באמות המידה ,כך
שלמתקנים של צרכני תעו"ז גודל המתקן מוגבל לגודל החיבור המקורי.
 .3תעריף גיבוי  -לאור עליית המכסות הסולאריות המאושרות מעל ל.MW 1800-
 .4שילוב צרכנים של מספקים פרטיים במסגרת ההסדר – הרשות קובעת בזאת תנאים באמות
המידה להשתלבות צרכני חשמל של מספקים פרטיים במסגרת ההסדר .תחולת סעיף הורחבה
כך שצרכני מספקים פרטיים אשר קמו טרם קבלת ההחלטה יפעלו באותם תנאים החלים על
צרכני חברת החשמל ,החל ממועד קבלת ההחלטה.
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 .5בוטלה האפשרות כאמור בסעיף  2.1.6בהחלטה  – 389המאפשר העברת קרדיט בין צרכנים.
סעיף זה התייתר בעקבות כניסתו לתוקף של העדכון בדבר "תעריף הרצפה" להסדר במהלך
שנת  – 2014אשר מאפשר העברת קרדיט למחלק וזיכוי הצרכן בגובה תעריף הייצור.
 .6ההסדר מוגבל לתקופה של  25שנה .תחולת סעיף זו הורחבה גם לצרכנים שהקימו מתקן
בהתאם להסדר מונה נטו לפני מועד פרסום החלטה זו.
 .7שילוב מתקן במסגרת הסדר זה  -לא יתאפשר לצרכן אשר ישלב מתקן בהסדר התעריפי לגגות
לאחר  .1.1.2018 -כלומר ,החל ממועד זה ניתן לשלב על הגג מתקן מונה נטו או מתקן בהסדר
תעריפי ,נוסף על המתקן הקיים כיום.
 .8האפשרות לקזז חובות צרכנים לחח"י מתקבולי מתקן היצור חלף ניתוק הצרכן בוטלה בהסדר
זה ,על מנת לעודד את מימון המתקנים.
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לוח  :1-5.8תשלום בגין עלויות קליטת אנרגיה מתחדשת ברשת החשמל בהסדר מונה נטו
תעריף
מעודכן
הגשת בקשה
שירות
תדירות
ליום
סקטור
לשילוב מתקן הגדרת הצרכן
1.1.2018
גיבוי
החשבון
ברשת
(אג'
לקווט"ש)
הסדר על פי החלטת רשות מספר  10מישיבה  389מיום 25.12.2012
בעלי מתקן
באנרגיה
מתחדשת
בהסדר מונה
נטו
בעלי מתקן
באנרגיה
מתחדשת
בהסדר מונה
נטו
בעלי מתקן
באנרגיה
מתחדשת
בהסדר מונה
נטו

מתקנים
שהגישו בקשה
כל הצרכנים
לשילוב מתקן
ברשת נכון
לתאריך 22.3.18
מתקנים שטרם
הגישו בקשה
כל הצרכנים
לשילוב מתקן
ברשת נכון
לתאריך 22.3.18
כל הצרכנים

לפי קוט"ש
מיוצר

תעריף
גיבוי

0

לפי קוט"ש
מיוצר

תעריף
גיבוי

3.0

לפי קוט"ש
מיוצר

תעריף
איזון

1.51
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