
 

 

 

 
  

 

 

 

 
 15.12.2015תאריך: 

  

 לכבוד

 מרכז משק/מנהל עסקים/מנהל קהילה 

 
 שלום רב,

. 4.11.2015, מיום 478מישיבה  חשמל  -לשירותים ציבורייםרשות ההחלטת  הנדון: 

מבוזר לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת,  לייצור חשמל לגבי הסדרת עודפים  -(1011) 1החלטה מס 

 KW 50בהספק שאינו עולה על  פוטו וולטאית אמצעות מתקנים קטנים בטכנולוגיהב

 שות לשירותים ציבוריים חשמל שבנדון. במסגרת סקירה זו תפורט החלטת הר

 :רקע

יעד לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בהיקף  נקבע  4450 -ו 3484ת ממשלה והחלטב .1

  .2020לשנת  מצורכי האנרגיה בחשמל של המדינה  10%של 

 "(רשות החשמל)להלן: " חשמל –הרשות לשירותים ציבוריים לצורך השגת היעדים,  .2

לייצור חשמל לצריכה  הסדרות 2008-2014 קבעה בשורה של החלטות בין השנים

קו"ט(, על  50-יתיים ועסקיים הקטנים מ)למתקנים ב עצמית והזרמת עודפים לרשת

 מנת ליישם את החלטות הממשלה ולעמוד ביעדים אלו.

של מתקנים סולאריים לצריכה  MW 290-כ החלטות אלו הניבו עד כה הקמתם של .3

אשר קבעה הממשלה למתקנים  MW 310עצמית, ביחס ליעד הממשלה העומד על 

 .עד לעמידה ביעד MW 20של ר , כך שנותר פעמסוג זה

אף הוגדל  20.9.2015מיום   542נציין כי בחודש ספטמבר האחרון, בהחלטת ממשלה  .4

 .2030עד לשנת  17%כללי לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת להיקף של היעד ה

וכדי לקדם  בין ההיקף המותקן ובין יעדי הממשלה הנ"ל פערהקיים וכח העובדה כי נ .5

את ההסדרה  4.11.2015ביום רשות החשמל  פרסמה, את השגת יעדי הממשלה

מגה ואט( לייצור חשמל מבוזר לצריכה עצמית  20שבכותרת שעניינה הסדרת עודפים )

והעברת עודפים לרשת, באמצעות מתקנים קטנים בטכנולוגיה פוטו וולטאית, 

 .KW 50בהספק שאינו עולה על 

 17  ,הוקצו להסדרת עודפים, במסגרתה הסדרה השישיתהלאחר  באה הסדרה זו נציין כי 

MW בכדי לקדם את יעדי הממשלה. 
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 שום ההחלטה:יי

 9כפי שנקבעו בהחלטת רשות מס'  אמות המידה למימוש הסדרה זו יהיובאופן כללי,  .6

והעדכונים הנלווים אליה, למעט קביעת התעריף  25.12.2012מיום  389מישיבה 

  המבוטח למתקנים המשתלבים בהסדרה.

אישורים לחיבור מתקן לרשת בהתאם להסדרה השביעית הכמות המצטברת למתן  .7

 , לפי המוקדם.31.12.2016עד ל או  MW 20הינה 

אגורות  37תעריף הבסיס למתקנים שישתלבו ברשת לפי ההסדרה השביעית יעמוד על  .8

בהתאם לנוסחת ההצמדה שבהסדרה.  31.5.2016. תעריף זה יעודכן במיוצר לקוט"ש

, מיום חיבור המתקן על ידי המחלק שנה 20התעריף שיקבל הצרכן יובטח למשך של 

שנה ישלם  20. לאחר למדד בהתאם לאמור בהסדרה 100%ויהיה צמוד בשיעור של 

 המחלק לצרכן את התעריף בהתאם להסדרים שתקבע הרשות באותה העת.

 :אופן הגשת הבקשה .9

a.  צרכן המעוניין להרשם בהסדרה )וכן מחלק לרבות מחלק היסטורי שצרכניו

בעל רישיון באתר האינטרנט של מעוניינים להשתתף בהסדרה ( ירשם 

, 15.12.2015. הרישום יחל בתאריך הההולכה, אשר ינהל תור בקשות צרכנים

מתקנים שביצעו רישום בעבר, יידרשו ברישום מחדש עפ"י כאשר יצויין כי 

ההנחיות והכללים שיקבע ספק שירות חיוני לרישום וכן בהמצאת כל 

תנאי  המסמכים הדרושים כדי להוכיח שהבקשה עומדת בתנאי הסף וביתר

 ההסדרה. 

b.  המחלק יזמן את הצרכן למשרדיו לצורך רישום המתקן עד חמישה ימי

  הרישום. מיוםעבודה 

c.  באחריות המחלק להעביר לבעל רישיון הולכה את ריכוז סך כל המערכות

לצורך רישום המכסה הכוללת שאושרה  (כל צרכן בנפרד) ושאושרו לצרכני

 .לשטח החלוקה

d.   הצרכן יגיש בקשה למחלק ויקבל התחייבות לחיבור לרשת לאחר שנבדק כי

סש"ח יציין בתשובת המחלק את עומד בתנאי הסף ויתר תנאי ההסדרה. הוא 

, בהתאם לפרסום הרשות ובתנאי שהתעריף תלוי התעריף שיקבל הצרכן

הצעת ההחלטה מבהירה כי   הכמות עדין בתוקף לפי החלטת הרשות.

הסף, ייבדק הצורך להשקיע בהקמת תשתית או שדרוגה, במסגרת תנאי 

וזאת  . ההסדרה מבקשת למנוע השקעה בתשתיות כאמור לצורך המתקן

 כחלק משמירה על עקרון מזעור העלויות.

למתעניינים ניתן לפנות אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהרה בעניין זה.  .10

 . תחום זה במשרדנו יםהמרכז עו"ד יניר שמחה לעו"ד פלג רחמן ו/או 
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סקירה זו ניתנת כשירות ללקוחותינו, האמור בה אינו מהווה משום חוות דעת, ייעוץ 

משפטי, המלצה או הצעה לפעול בדרך כלשהי ואין אנו נושאים באחריות כלשהי לנכונותם 

ודיוקם של האמור בסקירה ולנזק מכל סוג ומין, שייגרם בגין השימוש במידע הכלול 

 בסקירה זו.

 

 בכבוד רב ובברכה,

 עורכי דין ומגשרים –שלמה כהן ושות'                                                   

 


