רשות החשמל ,ישיבה מס'  566מיום 26.9.2019
הצעת החלטה מס'  – )56601( 1הארכת המועד המחייב לסנכרון והמועד המחייב
המרבי לסנכרון לזוכים בהליך תחרותי מספר  1למתקני גגות
בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל ,התשנ"ו –  ,1996ויתר סמכויותיה על פי כל דין ,מחליטה
בזאת רשות החשמל (להלן" :הרשות") על הארכת המועד המחייב והמועד המחייב המרבי למימוש
ההספק הזוכה למתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במסגרת ההליך התחרותי הראשון
למתקני גגות:
 .1הרשות מאריכה את "המועד המחייב" ואת "המועד המחייב המרבי" שנקבעו באמת מידה 220
למתקנים המוקמים במסגרת ההליך התחרותי הראשון למתקני גגות .בהתאם להארכה זו
המועד המחייב לסנכרון יהיה  13.5חודשים מהמועד הקובע והמועד המחייב המרבי לסנכרון
יהיה  17.5חודשים מהמועד הקובע ,ולמתקן המוקם על גבי גג מאגר ,המועד המחייב לסנכרון
יהיה  18.5חודשים מהמועד הקובע והמועד המחייב המרבי לסנכרון יהיה  22.5חודשים
מהמועד הקובע.
 .2שיעור חילוט הערבות הקבוע בסעיף  15.2.3להזמנה יעודכן בהתאם למועדים שהוארכו
בהחלטה זו.
 .3יתר סעיפי ותנאי ההליך התחרותי שלא שונו מפורשות בהחלטה זו ,יוותרו ללא שינוי.
 .4החלטה זו תחול על כל הזוכים בהליך התחרותי הראשון למתקני גגות.

ביאורים
 .1בהחלטה מספר  558מיום  18.5.2019קבעה הרשות מכסה של  324.55מגה וואט לזוכים בהליך
מספר  1למתקני גגות.
 .2חברת חשמל פנתה לרשות בבקשה לאשר שני פתרונות טכנולוגיים אשר יאפשרו תשובה חיובית
למרבית בקשות החיבור במסגרת הליך זה:
א.

חיבור נפרד לרשת של מתקן ייצור המוקם במקום הצרכנות.

ב.

במקרה בו החיבור יוגדל לצורך שילוב מתקן ייצור ,הצריכה תוגבל לגודל החיבור
המקורי.

 .3הרשות אישרה לחברת החשמל לנקוט בפתרונות המפורטים לעיל וזאת בשים לב להחלטת
הרשות מישיבה  556בעניין חיבור צרכנים לרשת בהמשך לתיקון מס'  16לחוק משק החשמל,
התשנ"ו.1996-
 .4לאור האמור ,נוצר עיכוב רוחבי במתן תשובות המחלק לזוכים בהליך זה ,ומשכך הרשות
מאריכה את המועד המחייב לסנכרון ואת המועד המחייב המרבי לסנכרון ,על מנת לאפשר

לזוכים להקים את המתקנים .למתקני גגות נקבע פרק זמן נוסף של חודש וחצי ואילו למתקנים
על גבי מאגרי מים נקבע פרק זמן נוסף של שבועיים.
 .5תוספת הזמן למתקנים על גבי מאגרים קצרה יותר משום שלמתקנים אלו נקבע מראש משך
זמן ארוך יותר עד לסנכרון המתקן ,וכן על מנת להבטיח השלמה של המתקנים לפני סוף שנת
 2020על מנת לעמוד ביעד האנרגיה המתחדשת שקבעה הממשלה.
 .6המועדים המעודכנים בהליך זה ,הם:
א.

למתקני גגות:
 .iמועד מחייב לסנכרון –  30ביולי 2020
 .iiמועד מחייב מירבי לסנכרון –  30בנובמבר 2020

ב.

לגגות מאגרים:
 .iמועד מחייב לסנכרון –  31בדצמבר 2020
 .iiמועד מחייב מירבי לסנכרון –  30באפריל 2021

