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 תעריף עבור אנרגיה נוספת מעבר לכמות הבסיסית במתקנים סולארייםהנדון: 

תעריף "( שעניינה "הרשותחשמל )" –התקבלה החלטת מליאת הרשות לשירותים ציבוריים  14.10.2015ביום 

החלטה התקבלה בהמשך ה "(.ההחלטה" )"עבור אנרגיה נוספת מעבר לכמות הבסיסית במתקנים סולאריים

לשימוע משלים שפורסם על ידה ביום ו"( שימועה)" 11.2.2015ם ובי שפרסמה הרשות בעניין זה לשימוע

 "(.השימוע המשלים)" 3.6.2015

אשר ברשותו בגינה יזכה יצרן/צרכן אשר  יצור השנתיתהת מכסעל הגבלה , קבעה הרשות במסגרת ההחלטה

ישור התעריפי או באאליו הסדרה הרלוונטית ב לו הובטחאשר התעריף  את לקבל, לייצור חשמל מתקן סולארי

קבע בהתאם יאשר י, לתעריף מופחתכאמור עבור ייצור חשמל מעבר למכסה זו, יהא זכאי יצרן/צרכן . לושניתן 

 .אג' לקווט"ש 27יעמוד על , 2016ההחלטה קובעת כי התעריף המופחת לשנת למנגנון הקבוע בהחלטה. 

( חלפו שלוש 1) :כל מתקן סולארי אשרותחול על  )"המועד הקובע"( 1.1.2016ום יבתכנס לתוקף ההחלטה 

לאחר המועד  ( בוצעו בו שינויים )כהגדרתם בהחלטה(2)או הפעלתו המסחרית;  מועדשנים ושלושה חודשים מ

 .המוקדם מביניהם – הקובע

מתקנים שיוקמו על פי מכרזי קרקע 'מונה נטו', הסדרת ב מתקנים מתחולתהההחלטה מחריגה  יצוין כי

 וכן את מכרז "אשלים".שות מקרקעי ישראל יפורסמו על ידי רששפורסמו או 

 קישור להחלטה

 יפורטו עיקרי ההחלטה. להלן 

  השנתית ת הייצורמכס .1

 פיאישור התעריהמסגרת זכאי לתעריף שהובטח לו ביהיה  יצרן חשמל באנרגיה סולארית .1.1

 השווה למכפלת, מוגבלתרק עד לכמות ייצור שנתית , אליו או בהסדרה הרלוונטיתלמתקנו 

 מידי 0.5%-)אשר יופחת בלמתקן הרלוונטי  "שעות שמש"סך ב של המתקן (המותקן) וספקה

  ."(המכסה השנתית)" 3%של במקדם התייעלות בשיעור כן שנה למן המועד הקובע( ו

 לצורך חישוב המכסה השנתית, יהיה הגבוה מבין אלה:  "שעות השמש" למתקן הרלוונטי סך .1.2

שעות ככל שמדובר בהסדרה  1,700-השווה ל מספר שעות שמש שנתי נורמטיבי .1.2.1

  אוכל שמדובר בהסדרה יצרנית; שעות כ 1,750-צרכנית ו

שנות שלוש באחת מ, סה"כ האנרגיה )בקווט"ש( אשר יוצרה במתקן בפועל .1.2.2

אשר תחלנה שלושה חודשים ימים רצופים(  365)של המתקן  הפעילות המלאות

http://pua.gov.il/decisions/documents/1004_n_3_476_14_10_15.pdf
http://pua.gov.il/decisions/documents/1004_n_3_476_14_10_15.pdf
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השנה הרלוונטית תהא זו שבה תפוקתו של המתקן  .לאחר חיבורו לרשת החשמל

ה משלוש שנים לכבר פעיל למעהמתקן הקובע  במועדככל ש הייתה מקסימלית.

לבין  1.1.2013שלוש השנים כאמור תהיינה אלה שבין יום ושלושה חודשים, 

 .המועד הקובע

)כהגדרתם בהחלטה( לאחר המועד הקובע אך  שינוייםבהם יבוצעו אשר מתקנים ב

סך  – ממועד חיבורם לרשת החשמלשלוש שנים ושלושה חודשים חלפו בטרם 

ימים(  365)אחת משנות הפעילות המלאות  ל פיעתימדד ן קהאנרגיה בפועל למת

לאחר חלוף שלושה חודשים ממועד ו)בהן פעל המתקן טרם ביצוע השינויים 

שנה שככל שטרם חלפו יש לציין, כי לכאורה עולה מלשון ההחלטה  .(הפעלתו

במתקן, שעות השמש למתקן יהיו מועד ביצוע השינויים עד לושלושה חודשים 

שעות ליצרן, ללא  1,750-שעות לצרכן ו 1,700 –שעות שמש שנתיות נורמטיביות 

  להוכיח תפוקה בפועל.   יכולת

 התעריף המופחת .2

 ייקבע בתחילת כל שנה קלנדרית מעבר למכסה השנתיתהתעריף לחשמל המיוצר במתקן  .2.1

פי אחת מהסדרות  עלשיהיה בתוקף  ביותר הנמוךהאחרון יהיה התעריף , ו)ביחס לאותה שנה(

 /צרכןלכל יצרן ביחסהתעריף המופחת  "(.התעריף המופחת)" וולטאים-פוטוהרשות למתקנים 

ממועד ה חודשים שבת שלוש שנים ושלותקופה חלוף )חולת ההחלטה עליו תבמועד יקובע 

למדד המחירים לצרכן עד  100%-ב יוצמדהוא ו – (ים במתקן קודם לכןיאו ביצוע שינוחיבורו 

  לפי העניין. המחלק, תקופת אישורתום לעד או של היצרן הקבוע  נושיויתום תקופת ר

נראה כי תעריף  .אג' לקווט"ש 27על יעמוד  2016לשנת המופחת כי התעריף  ההחלטה קובעת .2.2

וולטאים -למתקנים פוטובסיס המוצע בשימועי הרשות האחרונים הבהתאם לתעריף זה נקבע 

 .(מחייבת הטרם התקבלו כהחלטו 20.10.2015פורסמו ביום אשר )

 במתקןשינויים  .3

שיש בו  כל שינוי פיזי במתקן או באחד מרכיביו" –על פי ההחלטה, "שינויים" במתקן יהיו אלה  .3.1

החלפה ו/או שיחלוף ו/או שידרוג , הוספת פאנליםלרבות כדי להגדיל את נצילות המתקן, 

מערכת או (, התקנת ACאו הספק הממיר )( ו/DC)הגדלת ההספק הנומינאלי פאנלים... 

 .שינוי אחר שיש בו כדי להגדיל את נצילות המתקן" ... כלשדרוג ממיר מערכות עקיבה... 

החלפת רכיב שנשבר/נסדק/אינו " –ואולם, ההגדרה מחריגה מתחולתה את הפעולות הבאות 

תחזוקה סבירה ושוטפת למעט פאנל שחלה דגרדציה/פחת בתפוקתו; , לרבות פאנלים –פועל 

 ".החלפת ממיר עקב סיום תקופת חיי הממיר הקייםמתקני שטיפה מכל סוג ולרבות הקמת 

 .שינויים במתקן סולארישל  םביצוע ולא יאושרחלוף המועד הקובע לעד י כבהחלטה צוין,  .3.2
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למתקנים הרשות תקבע מדרגת תעריף נוספת כי , עוד נקבע בהחלטה – כסה נוספת למתקנים חדשיםמ .4

, אשר תחול על ודשים מיום חיבורם לרשת החשמלשטרם חלפו במועד הקובע שלוש שנים ושלושה ח

. המנגנון לקביעת המכסה השנתית החל מהשנה התשיעית לחיבורם לרשת החשמלמתקנים אלה 

 , בין היתר,יתבססויחול התעריף המופחת הנוסף, יהיה דומה לזה הקבוע בהחלטה הנוכחית,  בר להשמע

 .תשיעית להפעלתו המסחרית של המתקןהשנה שקדמו לבפועל בשנים שנתיות על מספר שעות שמש 

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

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

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

 בסקירה זו.  

 בברכה,

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

 ארדינסט, בן נתן ושות', עורכי דין


