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  ע  "ו באב התש"ט
      2010ביולי  26

  
  הודעה משותפת משרד התשתיות הלאומיות ורשות החשמל 

  

חשמל אישרה היום את המשך –מליאת הרשות לשירותים ציבורים 
  ההסדרה למתקנים פוטו ולטאים לצריכה עצמית

  
ים למתקנים נקבעו תעריפ, 2014בהסדרה החדשה אשר תיכנס לתוקף בעוד ארבעה שבועות ועד לסוף שנת 

  . 2014ש ללא מגבלת כמות עד סוף שנת "לקווט₪  1.67בייתים בסך של 
  

בשיעור ) 1.9.2011 -החל מה(ויופחת מדי שנה ₪  1.51 -למתקנים העסקיים נקבע מתווה תעריף פוחת שיחל ב
  . 7%של 

  
תקנים בה מולאה לחלוטין המכסה למ 14.12.2009 -הסדרה הקודמת שהסתיימה בההסדרה באה בהמשך ל

  . עסקיים
  

זהו צעד חיובי : "ר עוזי לנדאו"ד, אמר שר התשתיות הלאומיות, בעקבות ההסדרה שאישרה רשות החשמל
הזמן מגשימה -ההסדרה תלוית. ראשון בכיוון יישום תוכנית משרד התשתיות הלאומיות לאנרגיות מתחדשות

לשוק הפרטי והעסקי .  וך ומבני ציבוראת מדיניותנו לאפשר הקמת מתקנים ליצור חשמל על גגות מוסדות חינ
יש , עוד הוסיף השר כי יחד עם זאת ". זון הגגות הירוקיםהקטן יש אופק בכדי להמשיך לעבוד במסגרת ח

אשר חייבת להתפרסם בדחיפות על מנת לאפשר , לזכור כי השוק הסולארי העסקי הגדול עדין מחכה להסדרה

) (feed in tariffטרם נקבע תעריף ההזנה , כמו כן, מתחדשת עמידה ביעדי הממשלה לייצור חשמל מאנרגיה
ד תחילת אמורים להיות מוסדרים ע, על פי הנחיית משרד התשתיות הלאומיותש, לתחום הביומאסה והרוח

  .חודש אוגוסט
  
, במסגרת מדיניות השר ושמירה על מזעור עלויות הרשות "מוסר כי , מר אמנון שפירה, ר רשות החשמל"יו

כי בימים , יצוין ".זו מביאה להחדרה יעילה וחסכונית ביותר של אנרגיות מתחדשות למשק הישראליהסדרה 
הרשות פרסמה קול קורא ושימוע בנושאים אלו . גז- עריף על נושא הביואלו שוקדת הרשות על הסדרת הת

  .ונוציא התעריפים בתקופה הקרובה
  

עדיין לא מולאה ותישאר בתוקף עד למילוי , )₪ 2.04סך ב(בתעריף הנוכחי , כי המכסה למתקנים בייתים, יצוין
  . הכמות שהוגדרה בהחלטה הקודמת והתעריף החדש שאושר היום יכנס לתוקפו עם מילוי המכסה הנוכחית

  
על מנת לצמצם את אי הוודאות ולאפשר מרווחי זמן הולמים ליזמות ולצרכנים החליטה המליאה כי התעריף 

  . וביטלה את מגבלת הכמות הנוכחית 7% יופחת מידי שנה בשיעור של
  

ברוח מדיניות השר ובמסגרת רצונם של חברי המליאה להבטיח כי  - התייחסות ופתרונות למבני ציבור 
עודכנה ההסדרה ביחס , המתקנים אלו יותקנו במבני ציבור ובפרט במוסדות חינוך המחויבים בהליכי מכרז

מוסדות הציבור לצאת להליכים מתאפשר ל, בכך. אלא תלויי זמןלויי כמות לשימוע כך שלא נקבעו תעריפים ת
עוד נענתה הרשות לפניית נציגי השלטון המקומי וביטלה את דרישת . מכרזים בידיעה שאינם מוגבלים בכמות

שינוי זה מאפשר למוסדות הציבור ולרשויות . הסף לזיהוי המתקין ביום הגשת הבקשה לחברת החשמל
כים מול חברת החשמל ורק לאחר מכן לקבוע את החברה המתקינה הזוכה המקומיות להתקדם בתהלי

  . במכרז
  

כדי לאפשר לרשות החשמל לבחון מחדש את ההסדר התעריפי הנדרש על פי התפתחויות השוק , בנוסף

במסגרת הסדרה זו ייקבעו , נוספים MW 120לאחר שילובם של , המקומי והעולמי והשגת יעדי הממשלה
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רכיב ייצור בתוספת פרמיית (יבי לייצור חשמל בחברת החשמל עקרון למחיר האלטרנטתעריפים על פי ה
  . 2014ללא הגבלת כמות עד לסוף שנת ) הפחתת מזהמים

  
בהתאם למדיניות שר התשתיות הלאומיות לשילוב אנרגיות מתחדשות צפויה הכמות המצטברת בשתי 

  . 2014שנת בהסדרה זו עד סוף  MW 200הסדרות אלו להביא לשילוב של 
  

לשם כך . כן בוצעו עדכונים באמות המידה על מנת לשפר את ניהול התור על ידי המחלק ובעל הרישיון ההולכה
נקבעו עדכונים באמות המידה על שיאפשרו בקרה ופיקוח הדוק על חלוקת המכסה בין הצרכנים ובמקביל 

  . מלאה דיווח בתדירות גבוהה לכלל הציבור ובשקיפות
  

הנגזרים מירידת מחירים עולמית , כחי מגלם  הוזלה בעלויות ההקמה של מתקנים פוטוולטאיםהתעריף הנו
קביעת התעריף בהסדרה זו נשענת על עלויות הקמה בשיעור . משמעותית בטכנולוגיה זו בשנה וחצי האחרונות

מת בשנת בהשוואה לעלות המערכת שנקבעה בהסדרה הקוד, זאת. KW 50למתקן בגודל של ₪ מליון  1-של כ
ברכיב  37.5%ירידה בסך , כלומר. ₪מליון  6. 1בה עמד מחיר ההקמה למערכת זו על שיעור של מעל , 2008

ההוזלה בעלויות ההקמה ועדכון עלויות התפעול הביאו להפחתה תעריפית כוללת בשיעור של . עלות ההקמה
25%.  

  
שילוב מתקנים אלו להשגת יעדי התעריף מאפשר "מר עודד אגמון מוסר כי , ש אגף ההסדרה ברשותרא

אני סבור כי הכמות הגדולה שתשתלב . 2014הממשלה ומדיניות שר התשתיות באנרגיות מתחדשות לשנת 
  ".במשק תבטיח את פעילות הזימים בטווח הקרוב ותיצור אופק פעילות לשנים הקרובות

  .1.9.2010- ל מהההחלטה המלאה תפורסם לציבור במלואה בתחילת השבוע הבא ותיכנס לתוקף הח
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