
 
  27.7.2022 מיום 636 מס' מישיבההחלטת רשות החשמל 

 אנרגיה מתחדשת אקו וייבקביעת התעריפים שיחולו על מתקן חלוץ  – 63605החלטה מס' 

 גלי ים בטכנולוגית

 

 שלום רב,

 

 למסמך זה מצורפים החלקים הבאים:

 דף נלווה. 1

  ההחלטה המלאה. 2

  



 
 דף נלווה

 ההחלטהתקציר 

על הרשות לקבוע תעריף למתקני חלוץ , 22.4.2013מיום  399מישיבה  1מס' על פי החלטה  .1

 קיים לטכנולוגיה דומה. על בסיס תעריף 

חלוץ בהספק  קיבלה אישור מהמדען הראשי להקמת מתקן פאוור בע"מ אקו וייבחברת  .1

 גלי ים ה הממירה אנרגיתבטכנולוגי לייצור חשמל 25.8.2015בתאריך  MW 0.1של 

 .לאנרגיה חשמלית

התעריף שנקבע ליצרני חשמל באנרגיה יחול על מתקן זה  קובעת כיבהתאם לכך, הרשות  .2

 .זה בעניין 63606מס' להחלטה  בהתאם מתחדשת לפי "תעריף ייצור ופרמיה"

 

  



 
  27.7.2022 מיום 636 מס' מישיבההחלטת רשות החשמל 

אנרגיה מתחדשת  קביעת התעריפים שיחולו על מתקן חלוץ אקו וייב – 63605החלטה מס' 

 בטכנולוגית גלי ים

ובהמשך , ויתר סמכויותיה על פי דין, 1996 -בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו

בזאת רשות החשמל קובעת "( 399החלטה )להלן: " 22.04.2013מיום  399מישיבה  1מספר להחלטה 

)להלן:  וייב פאווראקו שיחולו על מתקן חלוץ  התעריפיםהאסדרה ו"( את הרשות)להלן:"

 כמפורט להלן: "(המתקן"

-1לתעריף רכיב ייצור הקבוע בלוח תעריפים במשך כל תקופת התעריף המתקן יהיה זכאי  .1

. 2-11.2וכן לתעריף פרמיה לתועלת למשק מהפחתת זיהום הקבוע בלוח התעריפים  6.3

 .תקןתעריף הפרמיה מותנה בקבלת אישור המשרד להגנת הסביבה על רמת פליטות המ

 חלטה זו תהיה בתוקף ממועד פרסומה.התחילה:  .2

 ביאורים:

נקבע הסדר תעריפי לשילוב של מתקני חלוץ להפקת אנרגיה ממקורות  399 הבהחלט .2

התעריף למתקן חלוץ שישולב ". עוד נקבע בהחלטה כי MW 50מתחדשים בהיקף של עד 

המתקן וטכנולוגיות ביחס לגודל ... יהיה בהתאם לתעריף הרשות שיהיה בתוקף  ברשת

  ..."דומות באנרגיה מתחדשת ובהתאם להחלטות הרשות הרלוונטיות.

בתאריך  MW 0.1חלוץ בהספק של  המתקן קיבל אישור מהמדען הראשי להקמת מתקן .3

  .באמצעות אנרגית גלי ים לייצור חשמל 25.8.2015

"אסדרת תחול על המתקן קובעת כי רשות ההיות ואין אסדרה ייעודית לטכנולוגיה דומה,  .4

, אשר עודכנה 8.2.2004מיום  136רכיב ייצור ופרמיה". בהתאם להחלטת הרשות מס' 

אסדרה זו חלה על מתקני אנרגיה מתחדשת ללא אסדרה ייעודית ולפיה  ,63606בהחלטה 

"התשלומים ליצרן פרטי באנרגיות מתחדשות יתבצעו לפי תעריפים מוכרים בתוספת 

פים ...לא יהיו נמוכים מ"רכיב הייצור" ולא גבוהים מתעו"ז רלוונטי, "התעריוכי  פרמיה"

 ".כפי שתקבע הרשות מעת לעת

 1-6.3המתקן יהיה זכאי לתעריף הייצור הקבוע בלוח תעריפים לאורך כל תקופת התעריף  .5

בהתאם לקבוע בהחלטת הרשות מס'  2-11.2תעריף הפרמיה הקבוע בלוח תעריפים לוכן 

פרמיה לתועלת למשק ובסימן א' לפרק ח' לספר אמות המידה " 13.7.2004מיום  145

לאישור המשרד להגנת הסביבה על . יובהר כי קבלת הפרמיה היא בכפוף מהפחתת זיהום"

 .רמת פליטות המתקן

 

 


