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 הודעה לעיתונות:

 שורת הקלות לצרכנים וליזמים במשק החשמלרשות החשמל מפרסמת 

שורת הקלות לצרכנים וליזמות רשות החשמל מפרסמת  ,לאור התפשטות נגיף הקורונה בארץ ובעולם

 .במשק החשמל

 

 :הקלות לצרכני החשמל

לאור מצוקת האוכלוסייה האזרחית והצורך להתמודד עם השלכות נגיף הקורונה, אנו מאמינים  .א

חברת החשמל לא שבעת הזו לא נכון יהיה לנתק צרכני חשמל בגין אי תשלום חובות. לאור זאת 

 .עד לחלוף המשבר צרכנים חייבים מחשמלתנתק 

אשר עשויים להתקשות בעת הזו לשלם את חשבונות החשמל. אנו מודעים לכך שישנם צרכני חשמל  .ב

ים בחשבון הסדרי תשלום מקלעקרונות לביחד עם חברת החשמל רשות החשמל לאור זאת תגבש 

 .הזקוקים לכךלצרכנים  החשמל

 

 :הקלות ליצרני החשמל

פועלת רבות כדי הרשות : דחיית מועדים בהליכים תחרותיים להקמת מתקנים פוטוולטאים .1

, עם זאת. ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת 10%קרי , 2020ביעד הממשלה לשנת להבטיח עמידה 

 -ב מתקנים חיבורול כל המועדים לסנכרון מתכוונת לדחות אתהרשות , לאור המצב ופניות יזמים

 ברשת PVלהקמת מתקני ייצור בטכנולוגיית  , וזאת ביחס לכל ההליכים התחרותייםימים 60

הכול ביחס , הדחייה תהיה הן למועדים המחייבים והן למועדים המחייבים המרביים. החלוקה

הרשות מקווה כי מרבית . ללא חילוט ערבויותו, נכון להיום למועדים הקבועים בכל אסדרה

 לדחייה. ולא יידרשו המתקנים יהיו מוכנים לסנכרון על פי המועדים הנוכחיים 

 

 :תתאפשר דחייהאשר לגביהם ההליכים 

o  וולטאית במיתקנים -לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו 2הליך מספר
 שיחוברו למתח גבוה ולמתח נמוך

o  וולטאית במיתקנים -לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו 3הליך מספר
 שיחוברו למתח גבוה ולמתח נמוך

o  וולטאית במיתקנים שאינם -גיה פוטולקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולו 1הליך מספר
 קרקעיים שיחוברו למתח גבוה ולמתח נמוך

o  וולטאית במיתקני גגות -לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו 2הליך מספר
 שיחוברו למתח גבוה ולמתח נמוך

o  במיתקנים  וולטאית-לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו 4הליך מספר
 קרקעיים שיחוברו למתח גבוה ולמתח נמוך



 

 

  אגף אסטרטגיה
 ובקרת מדיניות

o  אסדרה לקביעת תעריף ותנאי זכאות לתעריף למתקנים פוטו וולטאיים על גבי גגות
 ומאגרי מים שאינם נכללים במכסה הזוכה בהליכים תחרותיים

o  אסדרה קביעת תעריף ותנאי זכאות לתעריף למתקנים קרקעיים בטכנולוגייה פוטו
 נכללים במכסה הזוכה בהליכים תחרותיים למתקנים קרקעייםוולטאית שאינם 

o וולטאית או בטורבינת רוח בגודל קטן-אסדרה לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו 
 

את מועד הגשת הרשות צפויה לדחות : בשילוב מתקני אגירה PVדחיית מועד הגשת הצעות למכרז  .2

 .3.5.2020במקום  5.7.2020ליום ההצעות 

 

: הרשות בוחנת את ההשלכות הנגזרות מהמצב לגבי מתקני מתקני ייצור נוספיםהשלכות לגבי  .3

שת ההולכה בכל טכנולוגיות מתקני ייצור המתחברים לר, חוות רוחייצור נוספים ובכללם 

 .ומתקני גז קטנים ברשת החלוקה הייצור

 

 

 לפרטים עיתונאים נוספים:

 נורית פלתר איתן

 ראש אגף אסטרטגיה והסברה

 החשמלרשות 
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