מדינת ישראל
הרשות לשירותים ציבוריים חשמל

החלטות רשות מישיבה מספר  274מיום 30.8.2009
החלטה מס'  - 1עדכון א"מ  172-179המסדירה ייצור בטכנולוגיה פוטו-
וולטאית
 .1בתוקף סמכותה הקבועה בדין ולאחר קיום שימוע ציבורי ,קובעת הרשות לשירותים ציבוריים
– חשמל שינויים באמות מידה קיימות ,מספר  ,172-179שעניינם הסדרת ייצור חשמל לצריכה
)(1
עצמית בטכנולוגיה פוטו-וולטאית.
 .2השינויים ,להלן ,באים לאפשר מימון המתקנים:
א.

צרכן יהא רשאי להגיש כתב התחייבות בלתי חוזרת להעברת התמורה המגיעה לו בגין
ייצור חשמל מהמתקן שברשותו לחשבון ייעודי .כתב ההתחייבות יוכל לכלול תנאים
בדבר שיעבוד התמורה לטובת הגוף המממן ולא יימנע המחלק את שיעבוד זה.
המחלק יקבל את כתב ההתחייבות מהצרכן ויאשר אותו בחתימתו .המחלק יפעל
בהתאם לכתב ההתחייבות ויעביר את התשלומים המגיעים לצרכן בגין הפעלה של
המתקן לחשבון ייעודי ולא יוכל לשנות את כתב ההתחייבות ללא אישור הצרכן והגוף
המממן;

ב.

המרת מנגנון קיזוז התשלום לו זכאי הצרכן עבור ייצור החשמל במתקן ,במנגנון של
קבלת התשלום מהמחלק עבור ייצור החשמל במתקן בהתאם לחשבונית מס שתומצא
למחלק על ידי הצרכן;

ג.

המחלק יחויב במשלוח הודעת "תזכורת לתשלום  -התראה לפני ניתוק" בהתקיים
התנאים הקבועים באמת מידה )24ב() ,(2במקביל גם לגורם המממן .מובהר בזה כי
מעבר לחובת ההודעה ,לא ישא המחלק בכל אחריות שהיא כלפי הגורם המממן בגין
כל תוצאה ,מעשה או מחדל שעשויים להיגרם בשל משלוח ההתראה על ידו;

ד.

במועד החלפת צרכנים יחויב המחלק לקבל הודעה משותפת מהצרכן היוצא ,הצרכן
הנכנס והגורם המממן שעניינה ביטול ,הסבה או המרה של ההתחייבות הבלתי חוזרת.
במקרה זה נוסח ההסכם וכללי ההסדרה לא ישתנו .היה ולא קיבל המחלק הודעה לא
תתקיים חובתו של המחלק להסדר.

 .2השינויים לא יחולו על צרכן ביתי כהגדרתו באמת מידה  172שברשותו מתקן בהספק הקטן מ-
)(2
 4קילו-וואט .

ת.ד  1296ירושלים91012 ,

||info@pua.gov il

PO.Box 1296, Jerusalem,91012

:6217111-2-972

  Http: // www.pua.gov.il

¬¬ 972-2-6217122

מדינת ישראל
הרשות לשירותים ציבוריים חשמל

 .3מובהר כי משמעות "המחלק" בתיקון זה ,לרבות מחלק היסטורי כמשמעותו בהחלטת רשות
מס'  ,1ישיבה .272
 .4הנוסח המתוקן של אמות המידה יפורסם בימים הקרובים.
ביאורים:
 .1ביוני  2008פרסמה הרשות הסדרה למתקנים לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת
בטכנולוגיה פוטוולטאית .בתקופה שחלפה מאז נמצא שיש צורך בעדכון אמת המידה
במטרה לתת מענה ולאפשר מימון באופן רחב יותר של מתקנים אלה לצרכנים .לאחר
שבחנה את הנושא עם היזמות הפרטית ,גורמים מממנים וספק שירות חיוני ,הגיעה
הרשות לנוסח מקובל שיאפשר מימון מבלי לפגוע במהות הצרכנית של ההסדרה.
 .2היות ואין לגבי מתקנים אלה מגבלות מס ,ולאור עלויותיהן המצומצמות יחסית ,הוחלט
שאין להחיל את התיקונים האמורים עליהם.
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