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 2015באוקטובר,  21 
 

 וולטאים -הסדרות תעריפיות למתקנים סולאריים פוטוהנדון: 

, שתי החלטות של לשימוע הציבור"(, הרשותחשמל )" –פרסמה הרשות לשירותים ציבוריים  20.10.2015 ביום

-ים פוטויסולאר הסדרה תעריפית למתקנים, האחת שעניינה (14.10.2015מיום  ,476מישיבה מס' )מליאתה 

והשנייה  "(,מתקנים קטנים)" מחוברים לרשת החלוקהמגוואט אשר  5שהספקם אינו עולה על וולטאים 

מחוברים מגוואט אשר  5שהספקם עולה על וולטאים -ים פוטויסולאר הסדרה תעריפית למתקניםשעניינה 

 ,על פי האמור בהצעות ההחלטה ."(הצעות ההחלטה"-", ומתקנים גדוליםה )"לרשת ההולכ לרשת החלוקה או

יישום יעדי הממשלה לייצור חשמל העוסקת ב) 22.10.2014, מיום 2117הן מיישמות את החלטת הממשלה מס' 

1.(ממקורות מתחדשים
 

מגוואט לטובת הקמת מתקנים קטנים, ומכסה נוספת  45של במסגרת הצעות ההחלטה מוצע להקצות מכסה 

מתקנים אשר תחולק בין גדולים )לטובת הקמת מתקנים מגוואט(  90-)עם אפשרות הגדלה למגוואט  70של 

מגוואט )עם  30של עד כולל מתקנים בהספק לבין  ,מגוואט המחוברים לרשת החלוקה 40של עד כולל בהספק 

 מגוואט( המחוברים לרשת ההולכה(. 50-אפשרות הגדלה ל

קבלת ם תעשה באמצעות הליך ההחלטה הרלוונטית כי הקמת בעוד שביחס למתקנים הגדולים מצוין בהצעת

ון הצעות עולה מלשהרי שביחס למתקנים הקטנים,  – שתנאי הסף לקבלתם קבועים בדין רישיונות מתאימים

והיא תעשה  ,הדבר לא נכתב במפורש( כי הקמתם תהיה פטורה מקבלת רישיונות כאמוראם כי החלטה )ה

מהם תנאי הסף בהם יידרשו לעמוד מצוין בהן לא אולם . במתכונת של רישום באתר בעל רישיון ההולכה

 המבקשים להקים מתקנים כאמור. /צרכניםיזמים

כאשר רמות  – דורגמבאופן התעריף יקבע במסגרתו מה, דונקבע הסדר תעריפי שתי הצעות ההחלטה ב

, ועד לתעריף אג' לקווט"ש 27ההחלטה זהות, ונעות מתעריף בסיס מינימלי בסך  התעריף בשתי הצעות

יצוין כי בעוד . ותהסדרבכל אחת מהקבוע שונה מנגנון וזאת בהתאם לאג' לקווט"ש,  31.1מקסימלי בסך 

שלהצעת ההחלטה בעניין המתקנים הקטנים צורף נספח בו מפורט אופן חישוב התעריף בהתבסס על גודל 

    .שכזהפירוט  ההצעת ההחלטה בעניין המתקנים הגדולים חסרמגוואט, הרי ש 5 והספקשמתקן נורמטיבי 

 . 10.11.2015ניתן להגיש עד ליום  ותת ההחלטותגובות להצע

 האמור בסקירה זו.אמור בהצעות החלטה או ל ביחסכל שאלה או הבהרה לאנו עומדים לרשותכם 

 מגוואט 5-מתקנים גדולים מ -קישור להצעת ההחלטה ;  מגוואט 5מתקנים עד  -קישור להצעת ההחלטה 

                                                 

-שאיננה פוטובמסגרת החלטה זו קבעה הממשלה כי חלק מהמכסות שהוקצו במקור לטובת ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת  1
כאשר בסה"כ, הקצתה  –ים וולטאי-פוטוסולארית(, יוסטו לטובת הקמת מתקנים -גז וטכנולוגיה תרמו-)לרבות רוח, ביו וולטאית

באופן שווה בין רשת ההולכה וולטאיים, אשר חולקה -מגוואט לטובת הקמת מתקנים פוטו 340החלטת הממשלה מכסה נוספת של 
 .לרשת החלוקה

http://pua.gov.il/hearings/documents/_shimuhahasdara__pv_male.pdf
http://pua.gov.il/hearings/documents/shimuha_1441015_476_5mw.pdf
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 להלן נפרט את עיקרי כל אחת מהצעות ההחלטה.

I.  (מגוואט 5בהספק של עד מתקנים קטנים )הצעת ההחלטה בעניין הקמת 

למתן עד בתוקף  תחת הסדרה זו תהאהכמות התעריפית המצטברת על פי הצעת ההחלטה,  – מכסה .1

, 31.12.2016או עד ליום  2מגוואט 45שהספקם המצטבר הינו עד קטנים מתקנים אישורי מחלק לחיבור 

 .מביניהם לפי המוקדם

  נוהל רישום להסדרה .2

יזמים המבקשים להקים מתקן בהתאם להסדרה למתקנים קטנים, יידרשו  – רישום באתר .2.1

ירשם באתר האינטרנט של בעל רישיון ההולכה )כיום חברת החשמל לישראל בע"מ לה

מועד תחילת )" 1.1.2016"((, כאשר תחילת הרישום תהא אפשרית החל מיום חח"י)"

ידרש לרשום באתר האינטרנט של י. בעל רישיון חלוקה )לרבות מחלק היסטורי(, "(הרישום

 להקים מתקן כאמור. יםהמבקש ,באיזור החלוקה שלו מיםרשו ניםחח"י בקשות של צרכ

הרישום, תזמן חח"י את מבקש החיבור  מועדימים מ 14בתוך  – רישום מתקדם במשרדי חח"י .2.2

יצוין כי מלבד הדרישה לסקר היתכנות ביחס לחלק . ותבקשלצורך רישום מתקדם של 

החלטה מהם תנאי בהצעת ה ונקבע, לא קילוואט(   630)כאלו שהספקם עולה על  מהמתקנים

 .רמבקש חיבור גציהסף לרישום או מהם סוגי המסמכים אותם יידרש לה

  קילוואט 630חיבור שהספק מתקנו עולה על דרישות מקדימות ממבקש  .2.3

 ם טכניויידרש בהמצאת סקר היתכנות תקף ובביצוע תיאחיבור המבקש ככלל,  .2.3.1

לא ברור באיזה שלב נדרש מבקש החיבור לעמוד על פי הקבוע באמות המידה )

 .מתקנוחיבור כתנאי להבטחת זאת ( בכל אחת מהדרישות

יובטח החיבור  – בעבר מקדמת חיבור םבסקר ואף שיל המחזיקלמבקש חיבור  .2.3.2

 .בביצוע תיאום טכני מחודש בלבד יידרש ואוה

לא יובטח  – חיבורהמקדמת את  םבסקר אולם לא שיל המחזיקחיבור  למבקש .2.3.3

 להליך אישרור מחדש של הסקר וביצוע תיאום טכני יידרש ואחיבור המתקן, וה

 כתנאי להבטחת חיבור המתקן.

תבחן חח"י בקשות לאישרור סקרי היתכנות על פי האמור בהצעת ההחלטה, 

ימי עבודה ממועד  15 בתוך, שיב למבקש האישרור )תשובה חיובית או שלילית(ות

 הגשתן.

                                                 

מהכמות התעריפית האמורה תוקצה לטובת הקמת מתקנים סולאריים  10%(, 17.7.2011יום )מ 3484בהתאם להחלטת ממשלה מס'  2
 בשטחי יו"ש.
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, בטרם מיצוי המכסה, יקבל אישור המהווה אושרהמבקש חיבור שבקשתו  – תשובת חח"י .2.4

יצוין התעריף לו יהא זכאי בגין החשמל שייוצר התחייבות לחיבור מתקנו לרשת החשמל, בו אף 

 במתקנו.

 המדורגהתעריפי  ההסדר .3

החל ממועד ויהא בתוקף , )"תעריף הבסיס"( אג' לקווט"ש 0.27 סךעל  יעמודתעריף הבסיס  .3.1

 תחילת הרישום. 

, תיבחן הרשות את הצורך בהעלאת תעריף הבסיס םשויבכל שבועיים לאחר מועד תחילת הר .3.2

מגוואט,  30לא הוגשו בקשות חיבור בהספק כולל של עוד כל  –אג' בכל פעם, וזאת  1בסכום של 

  ."(התעריף המקסימאלי)" לקווט"ש אג' 31.1של שרמת התעריף לא תעלה על הסך או 

)"התעריף  סופיתעריף התעריף שייקבע באמצעות המנגנון האמור, יוכרז על ידי הרשות כ .3.3

שרישומן מתקן חיבור ללרבות בקשות יחול על כל בקשות החיבור בהסדרה זו , והוא הסופי"(

 ., ולרבות בקשות שהוגשו לאחר מכןלפני מועד ההכרזה על התעריף הסופינעשה 

חיבור המתקן לרשת, ויהא צמוד שנה החל מיום  20יובטח למשך תקופה של  תעריף הסופיה .3.4

     החיבור.  למדד המחירים לצרכן, וזאת החל מיום אישור בקשת 100%בשיעור של 

  – תחולה .4

רק על אך ו , והיא תחול(1.1.2016 –)כאמור  לתוקפה במועד תחילת הרישוםההסדרה תיכנס  .4.1

 האמור.מועד השל חח"י לאחר ירשמו באתר האינטרנט ימבקשי חיבור אשר 

II.  מגוואט( 5 מעל)בהספק של  גדוליםמתקנים הצעת ההחלטה בעניין הקמת 

 מכסה  .5

 םלמתן אישוריעד  תחת הסדרה זו תהאהכמות התעריפית המצטברת על פי הצעת ההחלטה,  .5.1

, על מביניהם , לפי המוקדם31.12.2016מגוואט או עד ליום  70 בהספק מצטבר של עד פייםתערי

 פי החלוקה הבאה:

תוקצה לטובת הקמת מתקנים המתחברים אשר מגוואט  40בהספק של עד מכסה  .5.1.1

3;לרשת החלוקה
 

תוקצה לטובת הקמת מתקנים המתחברים אשר מגוואט  30 עד שלבהספק מכסה  .5.1.2

, במצטברמגוואט  50-להגדיל מכסה זו עד ל זכאיתרשות הכאשר , לרשת ההולכה

 .מגוואט 30-מש לה בקשה להקמת מתקן שהספקו גדול גככל שתו

                                                 

מהכמות התעריפית האמורה תוקצה לטובת הקמת מתקנים סולאריים  10%(, 17.7.2011)מיום  3484בהתאם להחלטת ממשלה מס'  3
 בשטחי יו"ש.
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 נוהל רישוי .6

יזם המבקש להקים מתקן במסגרת הסדרה זו, יידרש לפנות לרשות לקבלת רישיון ייצור חשמל  .6.1

אוחז ברישיון שכבר יזם  ."(, על פי התנאים וההוראות הקבועים בדיןרישיון מותנהמותנה )"

 .הרישיון תוקףבבקשה מתאימה לחידוש ורק לחדש את תוקפו, יפנה נדרש אך שר אכאמור 

יזם שקיבל רישיון מותנה, או שרישיונו המותנה חודש, יידרש לעמוד בכל תנאי רישיונו, עד  .6.2

בהתאם להוראות  מתקןהלקבלת אישור תעריפי מותנה, אשר יבטיח את זכאותו להקמת 

מפורש, אולם זו ככל הנראה כוונת )הדבר לא נאמר בההסדרה ובמסגרת המכסה שנקבעה בה 

 הרשות(.

 מדורג הסדר תעריפי .7

והתעריף המקסימאלי למתקנים גדולים, יהיו זהים לאלו שנקבעו במסגרת תעריף הבסיס  .7.1

 הבסיסעריף ת בהתאמה.אג'  31.1-ט"ש ואג' לקוו 27על  דוההסדרה למתקנים קטנים, ויעמ

 .אישור ההסדרהלתוקף ביום  יכנס

של  בסכוםאת הצורך בהעלאת תעריף הבסיס  ,מידי חודש ,, תיבחן הרשות1.4.2016יום החל מ .7.2

בהספק כולל של , וזאת עד להגשות בקשות לקבלת/חידוש רישיונות מותנים אג' בכל פעם 1עד 

 . מקסימליהתעריף ההגעת התעריף לרף , או עד מגוואט 45

רק במועד קבלת אך ומתקן תיקבע הזכות להקים ש ל אףעי כ ,עולההחלטה צעת ההלשון מ

בחינת התעריף תיעשה במועד הגשת הרישיונות, אף על פי שבין אישור תעריפי מותנה, הרי ש

בעל משמעות עבור גובה  היהישני המועדים עשוי להיות פער של חודשים רבים שבוודאי 

 .התעריף

התעריף )" סופיתעריף ר, יוכרז על ידי הרשות כהתעריף שייקבע באמצעות המנגנון האמו .7.3

אשר יקבלו אישור תעריפי במסגרת הסדרה זו, ללא תלות בקשות העל כל יחול "(, והוא הסופי

 .במועד הגשת הבקשה לקבלה/חידוש רישיון מותנה על ידי היזם

יהא תקף , התעריף הסופי ביחס למתקנים גדולים יש להדגיש כי על פי האמור בהצעת ההחלטה .7.4

רשות שעתידה הבכפוף להחלטת ואולם זאת , םמסוי ןהחשמל המיוצר במתק לכל ביחס

4.עניין קביעת תעריף למתקנים סולאריים עבור ייצור אנרגיה מעבר למכסת הבסיסתקבל בלה
 

, ויהא החשמל חיבור המתקן לרשתשנה החל מיום  20יובטח למשך תקופה של  תעריף הסופיה .7.5

     .תן אישור התעריףמלמדד המחירים לצרכן, וזאת החל מיום  100%צמוד בשיעור של 

     .התיכנס לתוקף ביום קבלתככל שתתקבל הצעת ההחלטה, ההסדרה  – תחולה .8

 

                                                 

 .3.6.2015ביום  י הרשותשימוע משלים שפורסם על יד 4
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 הצעה או המלצה, משפטי ייעוץ, דעת חוות משום מהווה אינו בה האמור, ללקוחותינו כשירות ניתנת זו סקירה

 של ודיוקם לנכונותם כלשהי באחריות נושאים אינם דין עורכי, 'ושות נתן בן, ארדינסט .כלשהי בדרך לפעול

 הכלול במידע השימוש בגין שייגרם, ומין סוג מכל לנזק באחריות מקרה בשום יישאו ולא, ופרטיה הסקירה

 .זו בסקירה

 

 

 בברכה,

 נדב אולגן, עו"ד        מאירה עדר, עו"ד

 ארדינסט, בן נתן ושות', עורכי דין

 

 

 

 


