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 למתקני ייצור חשמל באנרגיה סולאריתתית נהגבלת תשלומים ש – משלים שימועהנדון: 

הצעת הציבור, "( לשימוע הרשותחשמל )" –פרסמה הרשות לשירותים ציבוריים  52025112ביום 

הגבלת תשלומים שנתית למתקני ייצור ( שעניינה "512225112מיום  205החלטה )מישיבה מס' 

 (2"הגבלת תשלומים שנתית"-ו "הצעת ההחלטה" )"חשמל באנרגיה סולארית

קודמת בהמשך לתגובות הציבור שהתקבלו בעקבות הצעת החלטה  מהפורסהצעת ההחלטה 

הגבלת תשלומים שנתית למתקני ייצור חשמל " שעניינה ,112525112ביום  ,ה הרשותשפרסמ

הצעת " )"באנרגיה סולארית אשר ביצעו שינוי טכנולוגי במתקן לאחר חיבורו לרשת החשמל

 "(2ההחלטה הקודמת

שנתית התשלומים הגבלת ה התנתה הרשות אתבעוד שבמסגרת הצעת ההחלטה הקודמת 

 ,הצעת ההחלטה הנוכחיתעל פי  –"שינוי טכנולוגי" במתקן  צעבושלמתקן סולארי בכך 

תחול על כלל גבלת התשלומים השנתית אינה תלויה בביצועו של שינוי כלשהו במתקן, אלא ה

שחלפו שלוש שנים ובלבד , )"המועד הקובע"( 2.2.1.1., החל מיום םיהמתקנים הסולארי

     2המסחרית תםהפעלותחילת לרשת  םמיום חיבור

 קישור להצעת ההחלטה

 הצעת ההחלטה הקודמת ענייןלסקירה שהוכנה על ידי משרדנו בקישור 

 2 2212.1.2.תגובות להצעת ההחלטה שפורסמה ניתן להגיש עד ליום 

נפרט את עיקרי הצעת ההחלטה ואת עיקרי השינויים בה לעומת הצעת ההחלטה להלן 

 הקודמת2

 לחישוב המכסה השנתית סך שעות שמש 12

חשמל באנרגיה סולארית שיבצע שינוי  יצרן בהצעת ההחלטה הקודמת נקבע כי 1212

טכנולוגי במתקן הייצור שלו, יהא זכאי לתעריף שהובטח לו באישור התעריף 

שב באמצעות או בהסדרה הרלוונטית, רק עד לכמות ייצור שנתית שתחו

 1,711יעמוד על אשר ) סך שעות שמש שנתי נורמטיביב הספק מתקנוהכפלת 

 2"(השנתיתהמכסה ( )"שנהמידי  122%-בחת ויפ

http://pua.gov.il/hearings/documents/energia_nosfet_03_06_15.pdf
http://pua.gov.il/hearings/documents/energia_nosfet_03_06_15.pdf
https://cdn-media.web-view.net/i/3333aaaa/EBN_1291304_1_______-________________________________________________________-_22.2.15.PDF
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 הספק המתקןות הכפלת עהמכסה השנתית תחושב באמצנקבע כי הנוכחית  בהצעת ההחלטה 1252

 מבין:  גבוהשמספרן יהא ה ,שעות שמשסך ב

ככל שמדובר בהסדרה צרכנית  1,711 בסך של מספר שעות שמש שנתית נורמטיבי 125212

  ;ככל שמדובר בהסדרה יצרנית 1,721או 

באחת משלוש שנות הפעילות  בפועל ןט"ש( אשר יוצרה במתקוהאנרגיה )בקו 125252

, כאשר אם במועד לחלק בהספק המתקן, ימים רצופים( 502המתקן )המלאות של 

 האל תהיינהשנים, שלוש השנים כאמור  שלושהמתקן כבר פעיל למעלה מהקובע 

הצעת ההחלטה  יש לציין שלא ברור מלשון 2לבין המועד הקובע 12125115שבין יום 

שהכוונה הינה לשנה  ניתן להניחזה, אולם לעניין  תכיצד תיבחר השנה הרלוונטי

  הייתה הגדולה ביותר2במתקן בה כמות האנרגיה ש

)המייצג את מידי שנה  122%-ב השמש מספר שעותהפחתת  ,על פי הצעת ההחלטהיתר על כן,  1252

ואילך בלבד, וכן נקבע בה שלמספר  1.1.ציה הנורמטיבית במתקן( תחול מתחילת שנת דהדגר

, ובכך יש של המתקןהתייעלות ושיפור נורמטיביים המייצגים  ,2%שעות השמש יתווספו 

 2חידוש לעומת הצעת ההחלטה הקודמת

 המופחת תעריףה 52

וצר במתקן מעבר למכסה כמו גם בזו שקדמה לה, מוצע לקבוע שעבור חשמל שיי בהצעת ההחלטה,

השנתית, ישולם תעריף מופחת בגובה התעריף האחרון שיהיה בתוקף בכלל ההסדרות הסולאריות שיהיו 

בעוד שבהצעת ההחלטה הקודמת נקבע כי מדובר  ,אולם"(2 התעריף המופחתבתוקף באותה עת )"

י העניין( ביחס לשינוי בעת הגשת בקשה לתיקון רישיון או מתן אישור המחלק )לפ בתוקףבתעריף שיהא 

כי התעריף המופחת יהא זה שיעמוד בתוקף בתחילת  ,המבוקש, הרי שבהצעת ההחלטה מוצע לקבוע

מהו גובה התעריף המופחת, טרם  פק שירותי חיוניהשנה הקלנדארית הרלוונטית, וכי הרשות תודיע לס

 שנה2 אותה ה שלתחילת

 תחולת ההחלטה 52

כאמור, בעוד שבמסגרת הצעת ההחלטה הקודמת התנתה הרשות את הגבלת התשלומים השנתית בכך 

על פי הצעת ההחלטה הנוכחית, הגבלת התשלומים השנתית אינה  –שבוצע "שינוי טכנולוגי" במתקן 

תחול על כלל המתקנים הסולאריים, החל מהמועד הקובע תלויה בביצועו של שינוי כלשהו במתקן, אלא 

     (, ובלבד שחלפו שלוש שנים מיום חיבורם לרשת ותחילת הפעלתם המסחרית2.2.1.12.ם )יו

 במתקן שינויים 22

המונח "שינוי טכנולוגי" שהופיע בהצעת ההחלטה הקודמת, הוחלף בהצעת ההחלטה במונח  2212

ובין  , לרבות הוספת רכיבים"כל שינוי פיזי במתקן או באחד מרכיביו" -"שינויים" המוגדר כ

(, התקנת ACאו הספק הממיר )( ו/DC), הגדלת ההספק הנומינאלי הוספת פאנלים" היתר

 ןוכ222 שדרוג ממיר 2222  או שדרוג של פאנליםו/מערכות עקיבה, החלפה ו/או שיחלוף מערכת או 

 ;שינוי אחר שיש בו כדי להגדיל את נצילות המתקן"
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החלפת ממיר עקב סיום תקופת חיי ואולם, הצעת ההחלטה מחריגה מהגדרת המונח "שינויים" "

פאנל שחלה למעט  ,"לרבות פאנלים –החלפת רכיב שנשבר/נסדק/אינו פועל "-" והממיר הקיים

  2 צעת ההחלטה()שהחלפתו כן תהיה "שינוי" לצורכי ה בתפוקתו /פחתדגרדציה

 להגדרת המונח "שינויביחס  רת יותמבהצעת ההחלטה מצמצת המונח "שינויים" הגדריצוין ש

תחזוקה מ הנובעיםשינויים  , לפחות בחלקם,ומחריגההצעת ההחלטה הקודמת, טכנולוגי" ב

 2שוטפת של המתקן

בניגוד להצעת ההחלטה הקודמת, בה למונח "שינוי טכנולוגי" הייתה חשיבות רבה כיוון  2252

ה, הרי שלמונח "שינויים" בהצעת ההחלטה כעת תשביצוע שינוי כאמור היווה בה תנאי לתחול

חשיבות מצומצמת יותר, והשימוש היחיד בו הוא לעניין הקביעה כי לא יותרו שינויים ישנה 

מתקן, לפי השנים ממועד הפעלתו המסחרית של  3עד למועד הקובע או עד לחלוף במתקן 

 המאוחר2

קירה זו ניתנה כשירות ללקוחותינו, האמור בה אינו מהווה משום חוות דעת, ייעוץ משפטי, המלצה או הצעה ס

עול בדרך כלשהי2 ארדינסט, בן נתן ושות', עורכי דין, אינם נושאים באחריות כלשהי לנכונותם ולדיוקם של לפ

הסקירה ופרטיה, ולא יישאו בשום מקרה באחריות לנזק מכל סוג ומין, שיגרם בגין שימוש במידע הכלול 

 בסקירה זו2  

 

 בברכה,

 מתן בר ניר, מתמחה       נדב אולגן, עו"ד        מאירה עדר, עו"ד             

  ארדינסט, בן נתן ושות', עורכי דין     


