רשות החשמל ,ישיבה מס'  576מיום 29.3.2020
שימוע – הארכת המועדים בהליכים התחרותיים ובאסדרות לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת
בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל ,התשנ"ו –  ,1996ויתר סמכויותיה על פי כל דין ,מבקשת
בזאת רשות החשמל (להלן" :הרשות") את התייחסות הציבור להצעת החלטה כדלקמן:
 .1המועדים המחייבים ,המועדים המחייבים המרביים ומועד החיבור ,לפי העניין ,בהליכים
התחרותיים ובאסדרות המפורטות בטבלה שבנספח להצעת החלטה זו יוארכו בחודשיים
למועדים המעודכנים המפורטים בטבלה שבנספח (להלן" :המועדים המעודכנים").
 .2החלטה זו תחול על מי שימסרו לרשות או למחלק ,לפי העניין ,לא יאוחר מחודש לפני המועד
המחייב המרבי המעודכן כפי שנקבע לכל סוג מתקן במסמכי ההליכים והאסדרות ,מסמכים
המעידים על הארכת ערבות הקמה אשר תעמוד בתוקפה עד לפחות  45ימים לאחר המועדים
המעודכנים.
 .3מתקנים שלא מחויבים להפקיד ערבות באסדרה לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית או
בטורבינת רוח בגודל קטן או במונה נטו ,לא יידרשו להפקדת ערבות.
 .4מנגנוני חילוטי ערבויות ההקמה הקבועים בהליכים התחרותיים ובאסדרות לקביעת תעריף
ותנאי זכאות לתעריף למתקנים פוטו וולטאיים שאינם נכללים במכסה הזוכה בהליכים
תחרותיים ,יישארו ללא שינוי ,ויחושבו בהתאם למועדים המעודכנים.
 .5המועד האחרון להגשת בקשה להקים מתקן ,קרקעי או על גבי גג ,לייצור חשמל בטכנולוגיה
פוטו וולטאית במסגרת האסדרה למיתקנים שאינם נכללים במכסה הזוכה בהליכים
תחרותיים ,יידחה בחודשיים.
 .6אמות המידה יעודכנו בהתאם למועדים החדשים.

ביאורים
הרשות שואפת לעמוד ביעד הממשלה לשנת  ,2020קרי  10%ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת.
עם זאת ,לאור התפשטות נגיף הקורונה בארץ ובעולם ובהמשך לפניות יזמים ,הרשות מאפשרת
באופן חריג הארכת המועדים בחודשיים.

נספח

שם ההסדרה /הליך

החלטת
הרשות
הרלוונטית

החלטה מס' 3
הליך מספר  2לקביעת תעריף לייצור חשמל
בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במיתקנים שיחוברו ( )1218מישיבה
533
למתח גבוה ולמתח נמוך
החלטה מס'
הליך מספר  3לקביעת תעריף לייצור חשמל
בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במיתקנים שיחוברו )1343(2
מישיבה 556
למתח גבוה ולמתח נמוך
החלטה מס'
הליך מספר  1לקביעת תעריף לייצור חשמל
)1356(3
בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במיתקנים שאינם
מישיבה 558
קרקעיים שיחוברו למתח גבוה ולמתח נמוך
החלטה מס'
הליך מספר  2לקביעת תעריף לייצור חשמל
)56807(7
בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במיתקני גגות
מישיבה 568
שיחוברו למתח גבוה ולמתח נמוך
החלטה מס'
הליך מספר  4לקביעת תעריף לייצור חשמל
בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במיתקנים קרקעיים )56808(8
מישיבה 568
שיחוברו למתח גבוה ולמתח נמוך
אסדרה לקביעת תעריף ותנאי זכאות לתעריף
החלטה מס' 4
למתקנים פוטו וולטאיים על גבי גגות ומאגרי
()57204
מים שאינם נכללים במכסה הזוכה בהליכים
מישיבה 572
תחרותיים
אסדרה קביעת תעריף ותנאי זכאות לתעריף
החלטה מס' 10
למתקנים קרקעיים בטכנולוגייה פוטו וולטאית
()57210
שאינם נכללים במכסה הזוכה בהליכים
מישיבה 573
תחרותיים למתקנים קרקעיים
החלטה מס' 5
אסדרה לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-
()57205
וולטאית או בטורבינת רוח בגודל קטן
מישיבה 572
מונה נטו

המועדים המקוריים
מועד מחייב
מירבי
המעודכן
מועד מחייב
שעבר
מירבי מקורי
בהחלטת
רשות

סוג המתקן

מועד
מחייב
מקורי

קרקעי

28.9.2019

28.4.2020

קרקעי

3.1.2021

3.8.2021

מועד מחייב
מעודכן המוצע

מועד מחייב
מירבי
מועד מחייב
מירבי המוצע המעודכן
רשות המוצע

29.11.2019

28.6.2020

3.3.2021

3.10.2021

גגות

30.7.2020

30.11.2020

30.4.2021

30.9.2020

30.1.2021

30.6.2021

מאגרים

31.12.2020

30.4.2021

30.9.2021

1.3.2021

30.6.2021

30.11.2021

גגות/מאגרים 20.12.2020

20.7.2021

20.2.2021

20.9.2021

20.12.2020

20.7.2021

20.2.2021

20.9.2021

גגות/מאגרים 31.12.2020

30.4.2021

1.3.2021

30.6.2021

31.12.2020

30.4.2021

1.3.2021

30.6.2021

קרקעי

קרקעי

28.9.2020

המועדים המעודכנים

28.11.2020

גגות

 270יום

יום 330

גגות/מאגרים

 270יום למתקן מתחת ל 630KW-או  365יום
למתקן מעל 630KW

 330יום למתקן מתחת ל 630KW-או  425יום
למתקן מעל 630KW

