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  2010, מאי 26 

  ע"תש, ג סיו�"י 

  

    לכבוד

   לפי רשימת תפוצה

 .gov.il.puawww  �  החשמל רשות של האינטרנט ובאתר

  

  

באמצעות לרשת  עודפים והעברת עצמית ריכהלצ מבוזר חשמל ייצורעדכון ההסדרה בדבר 

 ):שימוע( להתייחסות מסמך  - יתוולטא-פוטו מערכת 
  

  :כללי 1

 סדרהלעדכ� את ההות שימוש בסמכותה ושוקלת לעש חשמל � �ציבוריי לשירותי� הרשות 1.1
� פוטו תובאמצעות מערכלרשת  עודפי� והעברת עצמית ריכהלצ מבוזר חשמל ייצורבדבר 
 לשילוב ישראל ממשלתליעדי שי� לב ב הארצית החשמל לרשת שיחוברות ויוולטא

 החלטה( 12.1.09 מיו� בהחלטתה בי� היתר הישראלי החשמל במשק מתחדשות אנרגיות

 –להל� (למסמ' המדיניות מטע� שר התשתיות הלאומיות  וכ� בשי� לב  )176.חכ' מס
  .)מסמ' מדיניות השר

 שורה הרשות וקובעת קבעהחוק על פי  ובמסגרת מילוי תפקידה  אלו יעדי� להשיג מנת על 1.2

 .למשק עלויותה מזעור תו' המתחדשות האנרגיות לשילוב הסדרות של

תחו� לתשתית הסדרתית ותעריפית שתאפשר המשכיות  יג להתייחסותמצמסמ' שימוע זה  1.3

  .2014מותק� עד סו*  MW 200 �כ שלבוצפויה ל, ולטאיות לצריכה עצמיתוהמערכות הפוטו 

 2.6.2008מיו�  216 מספר מישיבה הרשות מליאת להחלטת בהמש' היא זו מוצעת הסדרה 1.4

 KW 50בהספק מותק� של עד  י�יטאולו�פוטו למתקני� ותעריפי� הסדרה מנגנו� נקבע בה
במסגרת ההסדרה על . מיועדי� לצריכה עצמית והעברת עודפי� לרשתו לרשת מחוברי�ה

 MW 15שמתוכ� יועדו , מותק� MW 50רבית של ימתעריפית  כמותנקבעה  זופי החלטה 

א' , הגיע לכדי מיצוי קצה למתקני� עסקיי�ושה הכמות התעריפיתנתח  .לצרכנות ביתית

��9�5נכו� ל(מותק� במצטבר  MW 2.57מוצו רק ) KW 15עד (הנוגע למתקני� ביתיי� בכל 
10.(  

על ידי הרשות את התערי* תלוי הכמות שנקבע  שנהההסדרה התעריפית החדשה אינה מ 1.5
בהתא� למנגנו� הקיי�  זה יישאר. 216מישיבה מספר למגזר הביתי שנית� בהחלטת רשות 

ללא תלות בתערי* ובהסדרה ) KW 15עד ( י� ייתבעבור מתקני�  MW 15עד למיצוי 
 .שתקבע במסגרת מסמ' שימוע זה

 קרינה בעלי גיאוגרפיי� באזורי� מתקני� בהקמת תועלות מבטא המוצע התעריפי המנגנו�  1.6
  .גבוה יהיהשיעור התפוקה החשמלית בה� , גבוהה

בהסדרה תבח� אוגרפי של מתקני� ולאפשר לכלל הצרכני� להשתלב יבמגמה לעודד ביזור ג 1.7

. �PVמכרז לצור' הקמת מתק� הבהחייבי�  צרכני חשמלל מנגנו�הרשות אפשרות לקבוע 
 פיתתעריבמסגרת ההסדרה השילוב� של אלה לגנו� מתבקשת התייחסות לקביעת מנ

 .המוצעת

 והגופי� החברות ועמדת הציבור עמדות את לשמוע הרשות מבקשת החלטה קבלת בטר� 1.8
 .12:00שעה  9.6.10עד ליו�  ככל שרצונ� בכ', וצעתהמ הסדרהל בתחו� הפעילי�
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 :עקרונות ההסדרה המוצעת 2

אמות (בתוק* שלמונחי� בטיוטת הסדרה זו תינת� המשמעות כפי שקיימת בנוסח ההסדרה  2.1
 . )183עד  175מידה 

קבלת מיו�  החל שיותקנו, חדשי� מיתקני� עבור מיוצר ש"טולקו לצרכ� המוצע  התערי* 2.2
 :מפורט בטבלה שלהל�יקבע כ ההסדר לסיו� ועדיאת הרשות מל ידי�להחלטה ע

 

 
  3  2  1  תקופה

  �2014 2012  2011  2010  )לפי שני�(תארי� 
 למתקני�ח "תערי* בש
� לצרכ� ביתי שאינ

   )2010במחירי (

1.55  1.44  1.34  

ח "תערי* בש הפחתה
לצרכ�  שאינ� למתקני�

  ביתי

0%  7%  7%  

 למתקני�תעריפית  כמות
�  � ביתילצרכ שאינ

MW40 MW40  MW40  

ח למתקני� "תערי* בש
במחירי ( לצרכ� ביתי
2010(  

1.55  1.55  1.55  

למתקני� תעריפית כמות 
  לצרכ� ביתי

MW15  0  0  

  MW55  MW95  MW135  כמות מצטברת

 
לפי (תערי* זה יפחת . ש"לקוט0  1.55הינו  1התערי* המוצע לתקופה , כאמור בטבלה

בתחילת כל שנה קלנדרית עד  7%בשיעור של , )ד� מביניה�המוק, התארי' או מיצוי הכמות
אישור ההחלטה מיו�  החלשיותקנו  מיוצר ש"לקוט לצרכ� ביתי  התערי*. כולל 2012שנת 

  . ש"לקוט0  1.55יהיה , ההסדר לסיו� ועדבמליאת הרשות 

או עד לתארי' , הקבועה בהחלטה זו הכמות התעריפיתעד למיצוי  ההסדרה בתוק* 2.3
 .המוקד� מביניה�, 31.12.2014

 ההצמדה מנגנו� לפי השנתי העדכו� במועד לשנה אחת יעודכ� המוצע לצרכ� חדש התערי* 2.4
 .)50%(לצרכ�  מחירי� ומדד, )25%( היורו שער )25%(הדולר  שער: הבא

 ספק ידי�על תק�המ חיבור ממועד שנה 20של  למש' תקופה יובטח מחובר לצרכ� התערי* 2.5

מיו� חיבור המתק�  לצרכ� למדד המחירי� 100%בשיעור של  ודצמ ויהיה החיוני השירות
 .כאשר העדכו� יתבצע אחת לשנה, לרשת

הסדרה כפו* לב א' ורק  לרשת עודפי� ולהעביר להמשי' יתאפשר לצרכ� שנה 20 בחלו* 2.6
 .וככל שכזו תאפשר זאת באותה עת הרלוונטית שתהיה בתוק*התעריפית 

תנאי� מקיימי� את כל הש צרכני�: כדלקמ�ת מובהר הזא, מבלי לגרוע מהאמור לעיל 2.7
 : במועד פרסו� שימוע זה הבאי�

 ;183 עד 175 המידה באמות המפורטי� הס* תנאי כל את מקיימי� �

 ;בתוק* בניה היתר בידיה� �

 ;הנדרש למתק� מתאי� חיבור גודל �

 כניסת מיו� ימי� מחודש יאוחר לא עד רשתל תק�מ לשילוב בקשה למחלק הגישו �
, המוצעת לעילאת התערי* של התקופה הראשונה יהיו זכאי� לקבל  . תוק*ל זו הסדרה

  . הראשונה לתקופה המוגדרת הכמות על תעלה ג� ובמידה והכמות המצטברת
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 תיכנס המוצעת ההסדרה, לעיל המפורטי� בתנאי� עומדי� שאינ�, הצרכני� ליתר ביחס
הכמות התעריפית כניסת ההחלטה לתוק* לצור' ויסות ובחינת ש לאחר חוד לתוק*

 כאשר , לעיל 2.7שתיוותר לאחר הכנסת הצרכני� שיקיימו את התנאי� המפורטי� בסעי* 
בהתא� למתווה הפוחת תלוי הכמות והזמ� המצוי� בסעי* ייקבע לגבי האחרוני� התערי* 

2.2 .  
  
ולבטא את היתרו� מול המחלק הכמות התעריפית נועד ליעל את ניהול המוצע לעיל מנגנו� ה

  . במועד פרסו� השימוע, לרבות היתר בניה בתוק*, כ� שנער' ועמד בתנאי ההסדרלצר
  

נבקש התייחסות למנגנוני ניהול , ככל שרצונכ� בכ', ות למנגנו� המוצע לעיללהתייחסבנוס* 
   .כמויות תעריפיות אחרות המקובלות בעול� והצעות חלופיות

 

 :תעריפי� לקביעת מתודולוגיה 3

 הצוות שביצע עלויות בחינת לאחר נקבע ממיתק� המיוצר ש"לקוט המוצע התערי* 3.1
 התערי* וקביעתו חישוב. ובעול� בנושא באר2 שקיי� מידע על ובהסתמ', המקצועי ברשות

 : הפרמטרי� הבאי� סמ' על נעשו

 .KWP 50: המתק� גודל 3.1.1

 זאת על פי כמות. לשנה KWH 1,600: הינה KWP 1שנית� לייצר לכל   החשמל כמות 3.1.2

ומתו' מגמה ליצור כדאיות כלכלית ברוב , מוצעת לאזורי� השוני� בישראלמ אור שעות
 .מוחלט של האזורי� המאוכלסי� בישראל

 .�0.3% מדי שנה יורדת תפוקת החשמל של המתק� ב 3.1.3

 .שני� 12ממירי� ; שנה 20 –קולטי�  : אור' החיי� של המתק� 3.1.4

 : עלויות הקמת המתק� 3.1.5

ולפי , KWP 1 �עבור מודולי� ל$ 2,600חושב לפי . 0 960,000: עלות המערכת 3.1.5.1

 )0 3.80לפי שער דולר ( .KWP 1 �ל EPCעבור $ 2,450

 .0 40,000): חיזוק הגג, גידור, אזעקה, חיבור לרשת(הוצאות הקמה נלוות  3.1.5.2

 .0 10,000): 'וכו, אגרות, ייעו2 משפטי(הוצאות כלליות נלוות  3.1.5.3

א' , 0 50,000וא מחיר הממיר ה). מהוו�(0  22,000: 12 � החלפת ממיר בשנה ה 3.1.5.4
 .יש להוונו לשנת ההקמה 12 �כיוו� שנרכש בשנה ה

 � ל0  20,640או , KWP 50למתק� של 0  1,032,000עלות הקמה בס' : ה"ס 3.1.5.5

KWP.  

 : עלויות תפעול ותחזוקה של המתק� 3.1.5.6

 .לשנה0  2,300:דמי שכירות לגגות 3.1.5.7

 ).מעלויות ההקמה 0.5%לפי (בשנה  �5,000כ: ביטוחי� 3.1.5.8

 .בשנה0  12,000: תחזוקה וחלפי� 3.1.5.9

 24או , KWP 50למתק� של 0  �19,500 ההוצאות השנתיות מסתכמות בכ: ה"ס 3.1.5.10
  .ש מיוצר"לקוט' אג

 : הנחות מימו� 3.1.6

 .הו� זר 80%, הו� עצמי 20%: מבנה הו� 3.1.6.1

 .6.37%: מחיר הו� זר 3.1.6.2

 .14%: להו� עצמי) ברוטו(תשואה נדרשת  3.1.6.3

 .שני� 16: תקופת פרעו� 3.1.6.4

 .1.2: יחס כיסוי נדרש 3.1.6.5
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 ותפקידיו ח"שס אחריות 4

 .בהתא� להסדרה הכמותניהול  4.1

 .פוטנציאליי� לקוחות מול הפעילות קידו� 4.2

בהתא� להסדרת  PVמתקני  בעלי בצרכני� לטיפול פנימיי�ה עבודהה תהליכי ניהול 4.3

 .התעריפית ואמות המידה

 .בהתא� לאמות המידה וההסדרהלמנגנו� התשלומי�  ביחס שירותית ערכותיה 4.4

 .תק�המ מותק� בו הצרכנות במקו� מוני� של התקנה 4.5

 .החשמל לרשת תק�המ של וחיבור בדיקה 4.6

 .המערכות בעלי מול והתחשבנות מוני� קריאות ביצוע 4.7

 .לפי כללי ההסדרה ההתקנות התקדמות על התשתיות ולמשרד לחשמל לרשות דיווח 4.8

 .בעל רישיו� הולכה ינהל ויתפעל מנגנוני ההתחשבנות מול מחלקי חשמל 4.9

  
  .אמות המידההרשות והחלטות ח במסגרת "שהוטלו על סש ל בהתא� לחובותווהכ

 

 ח"סש מול עסקאות על מיסוי 5

 פי ועל די� בכל לקבוע בהתא� במס בויחויפק שרות חיוני ס לבי� תקני�המ בעליבי�  העסקאות
  . לעת מעת בישראל הקיימי� המיסוי דיני

  

  תכנו� ובניה – רישוי 6

ו� שנקבע לעניי� זה במסגרת תקנות התכנו� מחויבת ברישוי על פי המנגנ PVהתקנת מתקני 
 .חשמל –לא נדרש כל הלי' מול הרשות לשירותי� ציבוריי� ). היתר לעבודה מצומצמת(והבניה 

 

 :וולטאיות פוטו מערכות 7

 חשמלית אנרגיה לייצור בעול� ביותר הנפוצות המערכות ה� וולטאיות פוטו מערכות 7.1
�הפוטו לקולטי� המגיע השמש אור את ממירות אלו מערכות. השמש באנרגית שמקורה
, התדר את המתאימי� ממירי� דר' החשמל לרשת שמועבר חשמלי לזר� י�יוולטא

 .החשמל לרשת והמופע העוצמה

כגו� תאי  �יוולטאי פוטו תאי� טכנולוגיה ליצור חשמל מאור השמש בעיקרה מבוססת על  7.2

מסוימת  לטכנולוגיה העדפה נותנת איננה הנוכחית ההסדרה. �Thin Filmסיליקו� ו

 .ומאפשרת שילוב של טכנולוגיות חדשות

הספק המערכת ייקבע לאחר הממיר ביציאת זר� החילופי� המחובר לרשת ולפני מערכת  7.3
 .ח"ההגנה של סש

 :החשמל בתחו� יתרונות מספר קטנות מבוזרות וולטאיות פוטו למערכות 7.4

. אחרי� ומי�תחל המשמשות קרקעות בהקצאת צור' ללא חשמלית אנרגיה הפקת 7.4.1
לעשות  נית� שלא וקרקעות מי� מאגרי, גגות על להיבנות יכולי� י�יוולטא פוטו מתקני�

 .בה� שימוש חלופי כלשהו

, החלוקה לרשת מתחברות KWP 50  עד של בגדלי� וולטאיות פוטו מערכות 7.4.2

 לחיסכו� בנוס* וזאת החשמל איכות את ומשפרות הרשת תדר את ייצבותמ
 .חשמל כתהול בתשתיות בהשקעה

 גבוה במתח שינוע קווי של צמצו� מאפשר לצרכני� וקרוב מבוזר חשמל ייצור 7.4.3
 .הצרכנות למקו� הגנרציה ממקו� אנרגיה של שינוע' וחוס
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 חשמל ומייצרות לסביבה ידידותית בטכנולוגיה נבנות וולטאיות�פוטו מערכות 7.4.4
 .הקרקע פני את משנות ואינ� י�יפוסיל דלקי� של שריפה ללא

 .האנרגיה מקורות וגיוו� מיובאי� בדלקי� התלות הקטנת 7.4.5

 ברחבי הותקנו זה מסמ' כתיבת יו� עד. שני� מספר מזה מוכחת הטכנולוגיה 7.4.6

 .י�יוולטא פוטו תאי� של GW מעשרה למעלה עול�ה

, חנק� תחמוצות של בפליטות וחסכו�" ירוק" לחשמל מקור מהוות אלו מערכות 7.4.7

 . CO2 �חלקיקי� ו, גופרית

סולאריות �כולל מערכות תרמו(היישו� הכולל של מערכות סולאריות בישראל פוטנציאל  7.5

 .2020הספק מותק� עד לשנת  MW 1,750 � מוער' בכ, )גדולות

 

 :כללי� ביישו� ההחלטה בפועל 8

 ביחס לאופ� יישו� ההחלטה בפועל 2.6.2008מיו�  216' כללי� האמורי� בהחלטה מסה 8.1
ני� שנקבעו לאמות המידה הרלוונטיות במסגרת התיקוכמו ג�  ,במסגרת הסדרה זו יחולו

הסדרת ייצור חשמל מבוזר לצריכה עצמית והעברת ( 8.9.2009מיו�  275' החלטה מס
, תפעוליי�, טכניי� תנאי� לרבות ,)עודפי� לרשת באמצעות טורבינת רוח קטנות

 �עודפי והעברת עצמית לצריכה קטני� �יוולטאי�פוטו למיתקני� – ומשפטיי� מסחריי�
 . לרשת

  

  :להתיחסות אמות המידה הרלוונטיות להסדרה זופויי� בעיקרי השינויי� הצ 9

 .שילוב מתק� ברשת על ידי המחלק: 175בהתייחס לאמת מידה  9.1

במתק� פוטו וולטאי ההספק המותק� יקבע ביציאת "וס* ולהגדרה של הספק מותק� ית 9.1.1

 .בכניסה למונה הייצור ACהממיר בצד חיבור לרשת במתח 

 .MW 200שיאפשר שילוב של עד ) 2)(א( 175תיקו� של אמת מידה  יתבצע 9.1.2

 .הסדרי תשלומי למתקני�: 176בהתייחס לאמת מידה  9.2

על פי להתנהל  KW 4 �בעל מתק� הקט� מ יבוצע תיקו� בו יתאפשר לצרכ� ביתי 9.2.1

לצרכ� להורות למחלק ולאפשר  4KW � מול חברת החשמל כמתק� הגדול מבחירתו 

 )ג( 176לקבלת תשלומי� והכול לפי אמת מידה להמחות את זכויותיו 

 .דרישות טכניות: 177בהתייחס לאמת מידה  9.3

 המחובר לרשת �ACיובהר כי ההספק המותק� יימדד לאחר הממיר ובצד מתח ה 9.3.1
 .בכניסה למונה הייצור

 .בקשה לשילוב מתק� ברשת החשמל: 178בהתייחס לאמת מידה  9.4

בתוק* וגודל ה יהיתר בניכתנאי ס*  כ' שיידרשתעודכ� ) א)(2)(ב( 178אמת מידה  9.4.1
  .)1)(א( 177כמצוי� באמת מידה  חיבור לרשת מתאי� למתק� המיועד

תבוצע הבהרה לניהול התור כ' שצרכ� שלא עמד בתנאי הס* יידרש להגיש בקשה  9.4.2
 .חדשה למחלק ויתחיל את התהלי' מול המחלק מהתחלה

על  ,ובי� המחלקי� השוני�, לניהול התור במשרדי המחלקאמת מידה  תעודכ� ותובהר 9.4.3
 :פי הכללי� הבאי�

בקשה לשילוב מתק� תעשה רק לאחר שהצרכ� ימסור את כל המידע תיק ת פתיח 9.4.3.1
 .בהתא� לתנאי הס* שידרשו

יו� הא� הוא עמד בתנאי הס* ובכלל זה יודיע לו את  21צרכ� תו' ל יודיעהמחלק  9.4.3.2
 .יו� 180התערי* שיהיה זכאי לו במידה ויחבר את המתק� תו' 

הצרכ� לא עמד בתנאי הס* או לא חיבר את המערכת תו' פרק זמ� במידה ש 9.4.3.3
 .ובקשתו לשילוב המתק� תבוטל ,מוגדר לא תשמר לו הזכות לחיבור ולתערי*
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יו�  21כ' שהמחלק ישיב לבקשת הצרכ� תו' ) 1)(ד(178יתבצע תיקו� לאמת מידה  9.4.4
 . יו� �180 לא יאוחר מיתבצע וחיבור המתק� 

 .תימחק) 2()ד( 178אמת מידה  9.4.5

 .התקנת המתק�: 179בהתייחס לאמת מידה  9.5

שבאחריות הצרכ� לקבל היתר ממשרד התשתיות הקובעת וס* אמת מידה ותת 9.5.1
 .ורק לאחר קבלת אישור זה נית� יהיה להזרי� אנרגיה לרשת, זרמת אנרגיה לרשתהל

 .בדיקת המתק� ושילובו לרשת החשמל: 180בהתייחס לאמת מידה  9.6

 .יו�  180דכ� לתקופה של תתע) א(180אמת מידה  9.6.1

במקו� ) פוטו וולטאי וטורבינת רוח(חיבור שני מתקני� : 181בהתייחס לאמת מידה  9.7
 .צרכנות אחד

ס* אמת מידה המאפשרת חיבור של מתק� פוטו וולטאי נוס* במקו� הצרכנות ותתו 9.7.1
� הצרכנות עומד בקריטריוני� ברורי� שינוסחו על פי ההסדרה החדשה ובלבד שמקו

 .דה זואמת מיב

 .תחזוקת המתק�: 182בהתייחס לאמת מידה 9.8

 אי� שינויי� 9.8.1

 .חובות דיווח: 183בהתייחס לאמת מידה  9.9

ומנהל המערכת תתעדכ� כ' שמחלק ידווח לבעל רישיו� הולכה ) 1)(א( 183אמת מידה  9.9.1
 .שעות מרגע פתיחתה 24על פתיחת בקשה לשילוב מתק� תו' 

ניהול כולל של ות למתקני� אלו ולבצע בעל רישיו� ההולכה יהיה אחראי לניהול הכמוי 9.9.2
בהתא� והכל הודעות למחלקי� השוני� על מיצוי הכמות הכמות הארצית תו' מת� 

 .ולהסדרה מטע� הרשות לתערי*

יתפרסמו באתר נתוני� עדכניי� . ט שיקבע אחת לשבוענתנו בפורמדוחות לרשות יי 9.9.3
 .האינטרנט של המחלק ושל בעל רישיו� ההולכה אחת ליו�

 90%רישיו� ההולכה יפרס� לציבור בנקודה בה הכמות תלוית התערי* תגיע לכדי בעל  9.9.4
 .ניצול

או חוסר ניהול במידה ותהיה חריגה בכמות שתשולב לרשת לאור חוסר דיווח נאות  9.9.5
לספק השירות הרשות לא להכיר תשקול  ,של המחלק או של בעל רישיו� ההולכהנאות 
 .תלבו לרשת מעבר לכמות המוגדרתבעלויות העודפות של מתקני� שישהחיוני 

 .ההסדרה האמורה תשולב בספר אמות המידה 9.10

 

  לשימוע התייחסויות 10
התייחסויות שלא יועברו בפורמט זה לא . התייחסויות לשימוע יש להעביר לפי הטבלה להל�

  .תילקחנה בחשבו�
  

  התייחסות  נושא  סעי*' מס
      
      
      

 

 


