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U24.4.2017מיום   516' החלטת רשות החשמל מישיבה מס  

U בנושא אגירה שאובה 279מישיבה  2תיקון החלטה  -הצעת החלטה לשימוע 

 על פיויתר סמכויותיה , )החוק –להלן ( 1996 -ו"התשנ, החשמל קלפי חוק משתפקידה  בתוקף

מיום  279מישיבה  2' את החלטה מס) הרשות –להלן ( רשות החשמל מתקנת בזאת, דין

 :כדלקמן, )279 החלטה –להלן ( 8.11.2009

 :במקום הפסקה 10בסעיף  .1

יפעל היצרן בהתאם להסדרים , מובהר בזה כי בתום תקופת תקפו של האישור התעריפי ליצרן"

ביכולת זמינה משתנה או על פי , קונוונציונאלית שיחולו על יצרני חשמל אחרים בטכנולוגיה

הסדרים תעריפיים שיהיו בתוקף ביחס להעמדת שירותי תועלות דינמיות ותכנוניות לטובת מנהל 

שיהיו במשק החשמל באותה , לפי בחירת היצרן וצרכי המערכת', 1המערכת כמצוין בסעיף א

 ."עת

 :תבוא הפסקה

יעמיד היצרן את מלוא ההספק , ליצרן ףאישור התערימובהר בזה כי בתום תקופת תקפו של "

הסדרים להעמדת שירותי תועלות דינמיות ההזמין של המתקן לטובת מנהל המערכת בלבד על פי 

 ."באותה עת בתוקףשיהיו , ותכנוניות לטובת מנהל המערכת

החלטה זו תחול על מי שיחזיק ברישיון על פי דין להמשך פעילות המתקן אותו  :תחולה .2

 . 279פעיל במסגרת רישיון ייצור ובתקופת תוקף רישיונו חלה ההסדרה המפורטת בהחלטה ה

Uביאורים 

כך שיובהר כבר  279היא מבקשת לעדכן את החלטה , בהמשך לעבודת מטה שביצעה הרשות  .1

סוג ההסדר ,  279כעת למי שיחזיק ברישיון ייצור וחלה עליו ההסדרה הקבועה בהחלטה 

שיקבל רישיון לפעילות ובלבד , התעריפישל האישור  תוקפו תוםשיחול עליו בתקופה שלאחר 

 .בתקופה זו

בתחום בעלי רישיונות מותנים בטכנולוגיית אגירה מו בין הרשות לבין מדיונים שהתקיי .2

שיחול על מי שתם תוקף  מהות ההסדר העתידי אתכבר כעת להבהיר  הצורך  עלה שאובה

על מנת וזאת בין היתר על מנת להיערך כראוי וכן , האישור התעריפי שניתן לוהרישיון ו

 .מצד המחזיקים ברישיון תושגוי ותלמנוע ציפי

הבטיח מיצוי מלא של התועלות התפעוליות הייחודיות של מתקן להחלטה זו באה  .3

באופן מלא על ידי צרכני הון עבור המתקן הוחזר השלאחר בטכנולוגיית אגירה שאובה 
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 .של המתקן יםהקצרה באופן משמעותי ממשך חייו הכלכלי, החשמל במהלך תקופת הרישיון

, שהי לבעל הרישיון לקבל בתום תקופת רישיונויובהר שאין באמור כדי להקים זכות כל

 . רישיון להמשך הפעלתו של מתקן האגירה שברשותו

נקבע כי מתקני אגירה שאובה , 12.12.2016מיום  505 מספרהחשמל רשות  תהחלטכזכור ב .4

. לטובת מנהל המערכתשטרם סגרו פיננסית נדרשים להעמיד את המתקן במשך כל חייו 

, אישור תעריףרישיון המחזיקים בשחלה על בעלי  ,והחלטה ז ,כאמורהחלטה בשונה מה

האישור הרישיון ותקופת  Uבתום רקUדורשת להעמיד את מתקן הייצור לטובת מנהל המערכת 

, משק החשמלשל כך מאזנת הרשות בין הצורך להבטיח תפעול יעיל . התעריפי שניתן להם

החזרי הון  באגירה שאובה ומניעתמיצוי של היתרונות הטכנולוגיים הייחודיים של מתקנים 

 .לבעלי רישיון שהשלימו סגירה פיננסית רגולטוריתלבין שמירה על יציבות , כפולים ליצרנים

 


