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הסדרות חדשות לשילוב אנרגיות מתחדשות – שאלות ותשובות
כללי
לאור פרסום החלטות הרשות  ,)1247(9 ,)1246(8 )1245(7ואמות המידה הנלוות אליהן  -ולאור מספר
שאלות שעלו ביחס להחלטות אלו ,מתכבדת רשות החשמל לפרסם קובץ שאלות ותשובות לסוגיות
נבחרות .למען הסר ספק ,הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהחלטות ובאמות המידה ולא במסמך זה.
שאלות ותשובות
 .1שאלה :אמת מידה  ,175בנוסחה קודם להחלטה ,כללה הגדרה של המונח "חצרים",
ובאמת מידה (177ד)( )4בנוסחה קודם להחלטה ,נכללה הגבלה על הקמת יותר ממתקן אחד
בחצרים .ההגדרה האמורה וכן ההגבלה הושמטו מאמות המידה בנוסחן החדש .האם
בוטלה המגבלה?
תשובה :הגדרת "חצרים" אינה קיימת בהחלטות ובאמות המידה שפורסמו ,במקום זאת
אמת המידה מתייחסת ל״מקום צרכנות״ ,וקובעת את הכללים הבאים:
-

אפשר להקים מתקנים נוספים מעבר למתקנים שקמו עד ליום 1.1.2018

-

לא ניתן להקים מתקן מסוג מונה נטו וגם מסוג גגות קטנים לאחר  .1.1.2018אפשר
להקים אחד משניהם .ניתן להקים מתקן באמצעות הליך תחרותי או מסוג ברירת
מחדל לצד מתקנים אלו.

-

אם מוקם מתקן גגות קטן לפי אמת מידה  175לאחר  ,1.1.2018ההספק שלו לא
יעלה על  100ק"ו.

 .2שאלה :אמות המידה החדשות מאפשרות הגדלת חיבור במקום הצרכנות לצורך שילוב
מתקן (אמת מידה (175ב)( ,))4וקובעות כי המחלק יחבר מתקן אשר ההספק המותקן של
שלו קטן או שווה לגודל החיבור באמצעותו מחובר מקום הצרכנות לרשת החשמל (באמת
מידה (178א)( .))1האם במועד הבקשה נדרש הצרכן להוכיח כי גודל החיבור שלו מתאים
להספק המתוכנן של המתקן?
תשובה :אמת המידה מאפשרת הגדלת חיבור בהסדרה זו לצורך התקנת מתקן סולארי.
כיום הצרכן נדרש בהגדלת החיבור לגודל המתקן המבוקש – טרם הגשת הבקשה לשילוב
המתקן.
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 .3שאלה :האם נכון שעל פי עדכון אמות המידה יהיה אפשר להתייחס רק לגודל המתקן בצד
ה AC-ולהתקין יותר פאנלים בצד ה?DC-
תשובה :הגדרת ההספק בכל אמות המידה היא בהתאם להספק הנקוב של הממירים (.)AC
ההספק המצרפי של המודולים יכול להיות גדול או שווה להספק זה.
 .4שאלה :מתי נכנס לתוקף החיוב להקים מונה ייצור למתקנים בהספק העולה על KW 16

והנמוך מ?KW 25-
תשובה :כמפורט בהחלטה  -סעיף זה ,כמו סעיפי ההחלטה האחרים (למעט תעריף הגיבוי
אשר חל מכוח החלטה  389מה ,25.12.2012-ונכנס לתוקף בתאריך קבלת ההחלטה –
 ,)22.3.2015יכנס לתוקף עם פרסומו ברשומות.

 .5שאלה :לפי האמור בסעיף  4להחלטה ..." -תבחן הרשות קביעת אמת מידה ליישום
התעריף המערכתי לצרכנים המשלבים מתקן לפי החלטה זו" (נוסח דומה קיים גם ביחס
למתקני 'ברירת המחדל') .האם עד לקביעת אמת מידה כאמור ,יחולו תעריפים מערכתיים
על מתקנים שיוקמו לפי הסדרות אלו?
תשובה :הרחבת תחולת התעריף המערכתי פורסמה לשימוע – אם המליאה תחליט על
הרחבת תחולת התעריף היא תקבל על כך החלטה נפרדת.

 .6שאלה :על פי האמור בהחלטה ,ניתן יהיה להקים מתקן לפי ההסדרה לגגות קטנים ,גם
במקום בו כבר קיים מתקן שהוקם לפני יום  1.1.2018לפי הסדרה זו בנוסחה הקודם
("המתקן הקיים") .האם הגבלת ההספק של  100קילוואט חלה רק על המתקן החדש ולא
יובא בחשבון הספק המתקן הקיים?
תשובה :כן ,ההספק המוקם נספר מיום  1.1.2018ולא נכלל בו הספק שהוקם קודם לכן.
 .7שאלה :באמת מידה (197ה)( - )3סכום הקרדיט התעריפי של צרכן פרטי לא יעלה על ערך
החשמל בתעו"ז שהצרכן צרך מהרשת באותה תקופת חשבון .למה הכוונה ב"צרך מהרשת"
– הרי הוא צורך מהיח"פ?
תשובה :לעניין סעיף זה "צרך מהרשת"  -צריכה לפי מונה הצריכה הדו כיווני של הצרכן,
שנרכשה מיח"פ.
 .8שאלה" :מקום צרכנות" – מהי ההגדרה שלו?
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תשובה :ההגדרה קבועה בפרק א לספר אמות המידה.
 .9שאלה :האם על כל גג בתוך החצרים מותר  KW100מהסדרה מונה נטו או תעריפי.
תשובה :אפשר להקים הספק של עד  100ק"ו בלבד במקום צרכנות ,גם אם במקום
הצרכנות קיימים מספר גגות.

 .10שאלה :אם יש ללקוח הסדרה תעריפית ל KW50-ב 37-אג' שהוא עכשיו מתקין האם יוכל
להשלים תעריפית של  45אג' על אותו הגג?
תשובה :הצרכן רשאי להקים מערכת נוספת בתעריף של  45אג'.

 .11שאלה :אם המבנה חדש וחיבור חדש שיאושר בהמשך השנה או הוקם לאחר ה– 1.1.18-
האם אני יכול להקים מונה נטו?
תשובה :כן.
 .12שאלה :אסדרה תעריפית מול מספק פרטי  -האם יש התייחסות ? למי מוציאים חשבונית
על  45אג'?
תשובה :על הצרכן הפרטי להירשם להסדרה כמו צרכן של מחלק ואת התעריף הוא מקבל
מהמחלק בהתאם לקבוע באמות המידה.
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