
 

 

 27.7.2022מיום  636' מסמישיבה  , שימוערשות החשמל

 מקבצי שעות הביקושהתאמות באסדרות במקטע הייצור בעקבות עדכון  – שימוע

 

 

 שלום רב,

 

 למסמך זה מצורפים החלקים הבאים:

 שימועה. תקציר 1

 המלא. השימוע 2

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 תקציר השימוע

 

 תיקוניםהרשות מציעה , ומשמעויותיו מקבצי שעות הביקושעדכון בנושא  63609 מספרהחלטה על רקע        

במתח נמוך בטכנולוגיה פוטו וולטאית אסדרה התעריפית למתקני דו שימוש ל ,אסדרת מונה נטול

שבחרו התחשבנות בשיטת תשלום עבור הזרמה ולמתקני ייצור בהליכים תחרותיים לגגות ודו שימוש 

אשר מוגדרות כשפל במקבצים החדשים והעובדה שינוי המשמעותי במספר השעות עקב בנוסף,  .לרשת

בטכנולוגיית מציעה הרשות כי לעניין יצרנים  כי חל שינוי מסוים באופן ההגדרה של המקבצים,

הפועלים  241באסדרה  ויצרנים בטכנולוגיה קונבנציונלית קוגנרציה , הפועלים לפי תקנותנרציהקוג

 שפל קיץ" הוא ייחשב "גבע"." "ביםהמש עדכוןבשנקבע  מקום בכל, בזמינות משתנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 27.7.2022מיום  636מישיבה מס'  , שימוערשות החשמל

 מקבצי שעות הביקושהתאמות באסדרות במקטע הייצור בעקבות עדכון  – שימוע

 

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

 הצעת החלטה כמפורט להלן:התייחסות הציבור ל"( הרשותהחשמל )להלן: "

קביעת אפשרות חד פעמית למעבר משיטת התחשבנות הזרמה  – ד220-ו 220, 176תיקון אמות מידה  .1

התעריפית למתקני דו שימוש בטכנולוגיה פוטו וולטאית במתח לשיטת התחשבנות ייצור באסדרה 

 .המצורף כנספח א' לנוסח בהתאם, ודו שימוש ובהליכים התחרותיים למתקני גגות נמוך

קבוע בלוח תעריף בהתאם ל הגנה משליםתעריף קביעת  –אסדרת מונה נטו – 197תיקון אמת מידה  .2

 בנוסחה המתוקן מצורפת כנספח ב'. 197אמת מידה  .'גהמצורף כנספח  XXמס' 

מיום " אסדרות צרכניות –תיקונים עדכונים ושינויים אמות מידה " 62803' החלטה מסתיקון סעיף  .3

למעבר מאסדרת מונה נטו "( כך שהמועד האחרון להגשת בקשה 62803 החלטה)להלן: " 14.3.22

 .31.12.2023לאסדרה התעריפית יהיה 

בעניין עדכון מקבצי שעות  28.8.22מיום  63609שנכתב בהחלטה ביחס ליצרנים הבאים,  בכל מקום  .4

 "( "שפל קיץ" הוא ייחשב "גבע""ביםהמש עדכון" או 63609החלטה )להלן: " הביקוש

האסדרה הקבועה בהחלטה לפי ינות משתנה בזמהפועלים יצרנים בטכנולוגיה קונבנציונלית  .א

 "(.241אסדרה )להלן: " 2.12.08מיום   24102

, לתקנות משק החשמל )קוגנרציה( 7בסעיף  ותןחובות הרכישה כמשמעיצרנים שחלים עליהם  .ב

 "(."תקנות קוגנרציה)להלן:  2004-תשס"ה

, ולא לפני יום שומותרבהסופי כפי שיפורסם  םבנוסח ברשומות, התיקונים סום פר עם  – להיתח .5

1.1.2023. 

 

 

 :ביאורים

פרסמה הרשות הצעת החלטה לשימוע בנושא עדכון מקבצי שעות הביקוש. ביום  30.9.2021ביום  .1

 2023מהעדכון השנתי לשנת סופית בנושא שקבעה כי החל החלטה  – 63609החלטה התקבלה  27.7.22

 .2010שנת זאת, לאחר שהמקבצים לא השתנו מ .יחולו המש"בים החדשים

רני חשמל שינוי מקבצי שעות הביקוש משפיע, בין היתר, על הסדרים קיימים שונים החלים על יצ .2

הפועלים בשיטת באנרגיות מתחדשות יצרנים ביחס לאסדרת "מונה נטו", פרטיים, בפרט ביחס ל

, וביחס 241מכוח אסדרה בזמינות משתנה  , ביחס לפעילות של יצרנים קונבנציונליים הפועליםהזרמה

  .קוגנרציהליצרנים שחלות עליהם חובות רכישה לפי תקנות 



 

 

הקמת מתקני על  שהחליטוסבורה כי האפשרות לעדכון המש"בים הייתה ידועה ליצרנים לפני הרשות  .3

", 2014עד  2010"הוגדר מראש לשנים  28901בהחלטה  2010הייצור שנקבע בשנת  בסיסבהייצור. 

בים כמופיע בהחלטה "קביעת בסיס התעריף למקטע היצור וקביעת המש"כי ואף נכתב בו במפורש  

כל עוד לא החליטה הרשות , גם לאחר מועד זה, ויעמדו בתוקפם 31.12.14-הזו יהיו בתוקף עד ליום 

 עוד כל ףבתוק שיהיה, ולמצער, 2015עוד בעת קביעתו היה צפי שיתוקן כבר בשנת  -כלומר ". אחרת

 .אחרת הוחלט לא

וכן למנוע  ,הייצור יזמות במקטעא לפגוע בלו על מנת לשמור על סביבה עסקית יציבה יחד עם זאת, .4

 . מוצאת לנכון הרשות לבצע התאמות בהתאם למוצע בשימוע זה פגיעה בציבור מנגד,

, את זה ובכלל, 2010הרשות בחנה את אסדרות הייצור שנקבעו לאחר קביעת בסיס הייצור בשנת  .5

את מנגנוני ההגנה  כןם את הייצור וימתקן הייצור בתעו"ז, את היכולת של היצרן להתא שלהתלות 

 .באסדרות השונות הקיימים

ביחס ליצרנים שחלות עליהם חובות ו 241בזמינות משתנה באסדרה ביחס ליצרנים קונבנציונליים  .6

המש"בים העדכניים מבקשת לשמר את יחסי כמות שעות הרשות  ,קוגנרציהשה לפי תקנות ירכ

מש"ב החדש כ  "קיץ שפל"מש"ב  . זאת על ידי  הגדרת לכמות שעות המש"בים הקודמיםבהשוואה 

 בכל הנוגע לזכויות וחובות הנובעות מהגדרות אלו. ""גבע

בהתחשב  ,היצרנים באנרגיה מתחדשת להסיט את הייצורבחוסר יכולתם של בהתחשב  כן,-כמו .7

בתעו"ז בחלק מהאסדרות, ובהתחשב במדיניות הרשות לחשיפת  הישירה של מתקני ייצור תלותב

 מנגנוניהתאמות והיצרנים באנרגיה מתחדשת למודל השוק תוך מתן אפשרות להגנה, מציעה הרשות 

 למתקני דו שימוש בטכנולוגיה פוטואסדרה התעריפית ב, למתקנים נטו באסדרת מונהלמתקנים  ההגנ

בהתחשבנות שבחרו ודו שימוש בהליכים התחרותיים למתקני גגות למתקנים וולטאית במתח נמוך ו

 הזרמה לרשת.תשלום עבור בשיטת 

לקבוע תעריף הגנה, בנוסף על מסלול הרשות מציעה  ,במסלול תעו"זי אסדרת מונה נטועבור מתקנים ב .8

בגין האנרגיה המיוצרת יקבלו  היצרנים, יתרת תקופת ההסכם של המתקניםהקרדיט הקיים, כך שב

מבוסס תעו"ז במש"בים  השווי הכלכלי של קרדיטשעה נתונה את התעריף הגבוה מבין בבמתקן 

 תעריף מינימלי אחיד כמפורט להלן. השווי הכלכלי של החדשים, ו

לקביעת תעריף לייצור חשמל  1מס' תחרותי הליך ב שנקבע התעריףמבוסס על  המוצע האחיד התעריף .9

 שיועדוולטאית במתקנים שאינם קרקעיים שיחוברו למתח גבוה ולמתח נמוך -בטכנולוגיה פוטו

מדמה את התנאים של  זה תעריף .בתוספת פקטור התלוי בשנת ההקמה של המתקן למתקנים דומים

 הליך שלחור במסלול הליך תחרותי להם היה זכאי מתקן מונה נטו אילו הייתה לו האפשרות לב

, מתוקננים לתנאי של המתקן בהתאם לשנת החיבורכאמור המוצעים נקבעו  התעריפים. תחרותי

 . XX' מס ףבלוח תערי מוצגים הםוהשוק שהיו באותה עת, 

בנוסף לחלופה שפורטה לעיל, למתקני מונה נטו עומדות שתי אפשרויות נוספות על בסיס רגולציה  .10

 קיימת:



 

 

שנים בהתאם  10תעריפי למחלק בתעריף תעו"ז משוכלל )אחיד( לתקופה של מכירת קרדיט  .10.1

 .197לסעיף )ב( באמת מידה 

מעבר מאסדרת מונה נטו לאסדרה התעריפית שבתוקף, וזאת עפ"י  –למתקני מתח נמוך בלבד  .10.2

. בהחלטה זו מוצע להאריך את המועד להגשת בקשות למעבר זה עד ליום 62803החלטה מס' 

31.12.23. 

אסדרה התעריפית למתקני דו שימוש בטכנולוגיה פוטו וולטאית במתח נמוך ב מתקנים עבור .11

עבור הזרמה  תשלוםבשיטת  בהתחשבנותשבחרו שימוש  ודוובהליכים התחרותיים למתקני גגות 

 ייצור עבור תשלום בשיטת להתחשבנות הנוכחית ההתחשבנות משיטתפעמי  חדלרשת, יתאפשר מעבר 

 משך זה ובכלל המקורית לאסדרה בהתאם יוותרו התנאים יתר. 176 מידה לאמת( )ב בסעיף כמפורט

 .ההסכם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 נספח א'

 הסדרי תשלומים לצרכנים.  176

 

ליתח אמת מידה סימן פרק
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איכות ': ח

 הסביבה

 בטכנולוגיה מבוזר חשמל ייצור': ג

 רוח טורבינת או וולטאית-פוטו

 עודפים והעברת עצמית לצריכה
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 בחירה בשיטת התחשבנות (א)

וולטאי ברשת החלוקה, יבחר לצורך התחשבנות עם המחלק -צרכן המבקש לשלב מיתקן פוטו (1) 

 )ג(.-באחת משתי השיטות המפורטות בסעיפים )ב( ו

לעבור לשיטת התחשבנות אחרת, עד תום בחר צרכן בשיטת ההתחשבנות, לא יוכל הצרכן  (2) 

 התקופה האמורה בסעיף )ח(.

 בשיטת תשלום עבור ייצור התחשבנות (ב)

לפי שיטת התחשבנות זו, המחלק יגבה מהצרכן את התעריף בעד צריכה עצמית במקום  (1) 

הצרכנות כקבוע בפרק ב' )צריכת חשמל( סימן ב' )חשבונות ותשלומים(. בנוסף לתעריף זה יגבה 

 ההקבוע וולטאי-התוספת לתשלום הקבוע לצרכן בעל מתקן פוטוהמחלק מאת הצרכן את 

 . 1-5.4בלוח התעריפים 



 

 

וולטאי -שיטת התחשבנות זו, המחלק ישלם לצרכן בעד האנרגיה המיוצרת במיתקן פוטו לפי (2) 

 ., לפי העניין5-6.7במקום צרכנות את התעריף כמפורט בלוח תעריפים 

 בטל (3) 

בשיטת התחשבנות זו, המחלק ישלם לצרכן ששילב טורבינת רוח, בגין האנרגיה המיוצרת בה,  (4) 

 .6-6.7לפי לוח תעריפים 

 לרשת הזרמה עבור תשלום בשיטת התחשבנות (ג)

לפי שיטת התחשבנות זו, מחלק יגבה מאת הצרכן תעריף בעד צריכת החשמל מהרשת במקום  (1) 

הצרכנות כקבוע בפרק ב' )צריכת חשמל( סימן ב' )חשבונות ותשלומים(. בנוסף לתעריף זה, 

 וולטאי-פוטוהתוספת לתשלום הקבוע לצרכן בעל מיתקן יגבה המחלק מאת הצרכן את 

 .1-5.4בלוח התעריפים  ההקבוע

לפי שיטת התחשבנות זו, המחלק ישלם לצרכן תעריף בעד האנרגיה המוזרמת לרשת בהתאם  (2) 

 (2בסעיף )ב()לקבוע 

רכן שבחר בשיטת התחשבנות זו ומעוניין לעבור להתחשבנות , צ(2על אף האמור בסעיף )א() (3)

באופן חד פעמי ובלתי חוזר בכפוף להגשת בקשה בשיטת תשלום עבור ייצור, יוכל לעשות כן 

 .31.12.2023למחלק עד ליום  

 בטל (ד)

 צרכנים החלפת בעת התשלומים הסדר (ה)

 19החלפת צרכנים המשתתפים בהסדר לפי סימן זה תתבצע בהתאם לקבוע באמת מידה  (1) 

 )החלפת צרכנים(, ולעניין הסדר התשלומים למיתקן תהווה סיום ההסכם עם הצרכן היוצא.

לאחר החלפת הצרכנים וחתימת הצרכן החדש על הסכם לעניין הסדר התשלומים עם המחלק, 

ימשיך המחלק את הסדר התשלום בעבור החשמל המיוצר במיתקן עם הצרכן החדש, בכפוף 

 לחתימת הצרכן החדש על הסכם עם המחלק.

שירות חשמל (, מחלק ידרוש מצרכן שהעביר את זכותו לקבלת 1על אף האמור בסעיף קטן ) (2) 

ימי  45(, להגיש בתוך 3בנכס מסוים ואשר המציא למחלק כתב הוראה כאמור בסעיף )ה()

עבודה, הודעה משותפת יחד עם הצרכן החדש בנכס ומוטב ההוראה, ולפיה הם מודיעים 

 למחלק על ביטול, הסבה או המרה של כתב ההוראה.

המחלק בעבור החשמל המיוצר (, לא ישלם 2לא קיבל המחלק הודעה כאמור בסעיף קטן ) (3) 

 במיתקן עד למועד קבלת ההודעה



 

 

 ההולכה רישיון בעל לבין המחלק בין התחשבנות (ו)

אחת לחודש ימסור המחלק לבעל רישיון ההולכה דיווח אודות סך התשלומים ששילם לצרכניו  (1) 

( או 2שבבעלותם מיתקן בעבור החשמל שיוצר במיתקניהם בהתאם להוראות סעיפים )ב()

(. הדיווח יהיה לפי המתכונת שבנספח א ויגובה בתצהיר בחתימת המחלק המאומתת בידי 2)ג()

 עורך דין.  

ק דיווח שלא בהתאם לנוסח שבנספח א, יחזיר בעל רישיון ההולכה את הדיווח מסר המחל (2) 

למחלק לצורך התאמתו לנוסח והשלמת הנתונים הנדרשים בו, וההתחשבנות תבוצע עם קבלת 

 הנוסח עם מלוא הנתונים במשרדי בעל רישיון ההולכה.

ששולמו על ידו  בעל רישיון ההולכה ישלם למחלק אחת לחודש את עלות סך כל התשלומים (3) 

 לצרכניו כאמור בדיווח של החודש הקודם, בניכוי ביניהם הצריכה העצמית.

 משותף בית לגבי התחשבנות (ז)

שולב מיתקן במקום צרכנות הרשום על שם נציגות בית משותף, ישלם המחלק את התעריף לחשבון  

כהגדרתם  –משותף"  "נציגות בית -נציגות הבית המשותף; לעניין אמת מידה זו, "בית משותף" ו

 .29באמת מידה 

 ההתחשבנות שיטת תוקף (ח)

 בטל (1) 

 הוראות סעיף )ג( ייכנסו לתוקף במועד הקובע. (2) 

שיטת ההתחשבנות בין המחלק לבין הצרכן, שנקבעה לפי הוראות אמת מידה זו, תהיה בתוקף  (3) 

 שנים מיום שילוב המיתקן לרשת בידי המחלק. 25במשך 

זה יחולו רק על מי שביקש לשלב מיתקן לפי סימן זה, החל מיום הסדרי תשלומים לפי סימן  (4)

( ולא ביקש קודם לכן לשלב את אותו מיתקן לפי סימן אחר 2018בינואר  1י"ד בטבת התשע"ח )

או לפי סימן זה בנוסחו ערב תחילת תוקפם של כללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב 

 .2018-יקון(,התשע"חולאיכות השירות שנותן ספק שירות חיוני()ת
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 )א(    הגדרות 

 –זה  בסימן

בניין כהגדרתו בחוק התכנון והבנייה או חוות אחסון דלקים או חניון בשטח פתוח, שנבנו  –" בניין"

 כדין;

 כיסוי עליון, כיסוי צף, כיסוי צדדי או דופן; –" גג"

הליך תחרותי מסוים שערכה הרשות לקביעת תעריף  –" הליך" או "הליך תחרותי לקביעת תעריף"

וולטאית המוקם על גבי גג מאגר -שמל בטכנולוגיה פוטושלפיו ירכוש המחלק חשמל ממיתקן ייצור ח

 או גג בניין; 

 ;1כ35כהגדרתם באמת מידה  –" מועד מחייב מרבי לסנכרון" -" ומועד מחייב לסנכרון"

 המועד שבו שלחה הרשות הודעות למועמדים לזכייה בהליך; –" המועד הקובע"

 וקמו כדין;מאגר מים, בריכת דגים או מאגר מי קולחין שה –" מאגר"

 

 דרישות תכנוניות –)ב(    תנאים להגשת בקשה לחיבור או שילוב 

כתנאי להגשת בקשה לחיבור או לשילוב מיתקן על גבי מאגר, יציג המבקש למחלק תוכנית  (1)

 מאושרת או היתר בנייה למאגר  כתנאי להגשת בקשה לחיבור או לשילוב.



 

 

נדרש להציג מסמך מטעם מוסד תכנון  המבקש לשלב או לחבר מיתקן המותקן על גבי גג אינו (2)

 כתנאי להגשת בקשה לחיבור או שילוב.

 )ג(    מועד סנכרון

חודשים מהמועד  21.5המועד המחייב לסנכרון  מיתקן המוקם על גבי גג בניין או גג מאגר יהיה  (1)

 חודשים מהמועד הקובע.    35.5הקובע, והמועד המחייב המרבי לסנכרון יהיה 

(, לגבי מיתקן המוקם על גבי גג מאגר במקום צרכנות, המועד המחייב 1על אף האמור בסעיף ) (2)

 40.5חודשים מהמועד הקובע, והמועד המחייב המרבי לסנכרון יהיה  26.5לסנכרון יהיה 

 חודשים מהמועד הקובע. 

 )ד(    בחירה בשיטת התחשבנות

בחר לצורך התחשבנות עם המחלק באחת הזוכה( י –זוכה בהליך תחרותי לקביעת תעריף )להלן  (1)

 )ו(. -משתי השיטות המפורטות בסעיפים )ה( ו

בחר הזוכה בשיטת התחשבנות, לא יוכל הזוכה לעבור לשיטת התחשבנות אחרת, עד תום  (2)

 (.  3התקופה האמורה בסעיף קטן )

שנים מיום שנתן המחלק אישור הפעלה מסחרית  25המחלק ישלם לזוכה את התעריף למשך  (3)

. על אף האמור, לבקשת זוכה ישלם המחלק את 4כ35יתקן לפי סעיף )ז( לאמת מידה למ

 התעריף לתקופה קצרה יותר. 

 )ה(   התחשבנות בשיטת תשלום בעד ייצור

לפי שיטת התחשבנות זו, המחלק ישלם לזוכה בעד החשמל המיוצר במיתקן תעריף כמפורט  (1)

ועל פי שיעורי ההצמדה  14-6.7תעריפים למיתקני גגות" בלוח  3בשורה "הליך תחרותי מספר 

 המפורטים בהודעת הזכייה.

בעד האנרגיה הנצרכת על ידי הצרכן מן המיתקן יגבה המחלק מהצרכן תעריף לפי אמת מידה  (2)

 .1-5.4, וכן את התעריף הקבוע בלוח תעריפים 21

 התחשבנות בשיטת תשלום בעד הזרמה לרשת )ו(

חיוני ישלם לזוכה בעד החשמל המיוצר במיתקן לפי שיטת התחשבנות זו, ספק שירות  (1)

ועל פי שיעורי ההצמדה המפורטים  14-6.7והמוזרם לרשת תעריף כמפורט בלוח תעריפים 

 בהודעת הזכייה.

בגין האנרגיה הנצרכת על ידי הזוכה מהמיתקן יגבה ספק השירות החיוני מן הזוכה את  (2)

, את התעריף הקבוע לקו"א בשנה לפי , בהתאם לסוג הצרכן1-8.1התעריפים לפי לוח תעריפים 

 .1-5.4וכן את התעריף הקבוע בלוח תעריפים  1-5.3 -ו 3-5.2, 1-5.2לוחות תעריפים 

רכן שבחר בשיטת התחשבנות זו ומעוניין לעבור להתחשבנות , צ(2()דעל אף האמור בסעיף ) (3)

להגשת בקשה  בשיטת תשלום עבור ייצור, יוכל לעשות כן באופן חד פעמי ובלתי חוזר בכפוף

 .31.12.2023למחלק עד ליום  

 )ז(    ציון מיקום המיתקן בבקשה לפתיחת תיק חיבור

 מחלק יוודא כי בבקשה לחיבור הזוכה ציין האם המיתקן יוקם על גבי גג מאגר או על גבי גג בניין.



 

 

 )ח(   ניהול נתונים

בהתאם להודעת  בעל רישיון ההולכה אחראי למעקב אחר כמות ההספק של כל מבקש חיבור (1)

 הזכייה שלגביה נפתחו תיקי עבודה לחיבור.

מחלק ימסור לבעל רישיון ההולכה, בזמן אמת, נתונים אודות כל פתיחת תיק עבודה לחיבור  (2)

שהגיש מבקש חיבור לחיבור מיתקן אחד או יותר בהתאם להודעת הזכייה. המחלק יעדכן בזמן 

עמידה או אי עמידה בתנאים להגשת בקשה  אמת את בעל רישיון ההולכה גם אודות נתונים על

 , ככל שנבדקו.2כ35המפורטים בסעיף )ה( לאמת מידה 

בעל רישיון ההולכה יבצע רישום על בסיס יומי של הודעות המחלק וינפיק למחלק אישור קבלה  (3)

 מיידי.

עם פתיחת תיק עבודה לחיבור במלוא ההספק המותקן הקבוע בהודעת הזכייה שניתנה לזוכה,  (4)

ע בעל רישיון ההולכה למחלקים ולזוכה על מיצוי כמות ההספק של הזוכה. החל ממועד יודי

מתן ההודעה לא יקבל מחלק בקשות חדשות מאת הזוכה לפתיחת תיק עבודה לחיבור במסגרת 

 ההליך התחרותי לקביעת תעריף.

ו לבקשת זוכה ינפיק לו בעל רישיון ההולכה מסמך המרכז את כל המיתקנים שלגביהם נפתח (5)

תיקי עבודה על שם הזוכה ואשר עמדו בתנאים לסנכרון,  וכן מסמך המרכז את המתקנים אשר 

קיבלו אישור הפעלה מסחרית. בעל רישיון הולכה יציין במסמך כאמור את  ההספק של כל 

 אחד מהמיתקנים והתאריך שבו ניתן האישור.

 גגות למיתקני 2 מספר תחרותי הליך במסגרתאמת המידה על מיתקנים שהוקמו  תחולת (א)

 שהרשות גגות למיתקני 2 מספר תחרותי הליך במסגרת שהוקמו מיתקנים על תחול זו מידה אמת

 :אלה בשינויים(, 2019 בספטמבר 2"ט )התשע באלול"ג י ביום פרסמה

 –)ג(  בסעיף (1)

 ובמקום" 21" יקראו" 21.5" במקום", מאגר גג"או  יקראו" בניין"גג  אחרי(, 1) קטן בסעיף (א)

 ".33" יקראו" 35.5"

 ;ייקרא לא –( 2קטן ) סעיף (ב)

 2 מספר תחרותי"הליך  יקראו" גגות למיתקני 1 מספר תחרותי"הליך  במקום(, 1)ה() בסעיף (2)

 ".גגות למיתקני

 גגות למיתקני 3 מספר תחרותי הליך במסגרת שהוקמו מיתקנים על המידה אמת תחולת)י( 

 

 גגות למיתקני 3 מספר תחרותי הליך במסגרת שהוקמו מיתקנים על  תחול זו מידה אמת

 :אלה בשינויים(, 29.06.20"ף )התש בתמוז' ז ביום פרסמה שהרשות

 

 –)ג(  בסעיף (1)



 

 

 ובמקום" 24" יקראו" 21.5" במקום", מאגר גג"או  יקראו" בניין"גג  אחרי(, 1) קטן בסעיף (ג)

 ".31" יקראו" 35.5"

 ;ייקרא לא –( 2קטן ) סעיף (ד)

 3 מספר תחרותי"הליך  יקראו" גגות למיתקני 1 מספר תחרותי"הליך  במקום(, 1)ה() בסעיף (2)

 ".גגות למיתקני
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תחרותי 

 בדו למיתקנים

 שימוש

 מאושר 9 613 11.08.21 1.11.21

 
 הגדרות )א( 

 - זו מידה באמת  

מסמך שנתן המחלק לבעל המיתקן המאשר עמידה בתנאים לסנכרון לפי  -" סנכרון אישור"  

 ;    4כ35סעיף )ד( לאמת מידה 

 ;כיסוי עליון, כיסוי צף, כיסוי צדדי או דופן –"גג"   

לזוכה לבקש  תאפשר ואשרהודעה אשר תימסר לכל אחד מן הזוכים בהליך,  –"הודעת זכייה"   

 ;זכה שבו המותקן ההספק לגובה עד מחלק של החשמל לרשתמיתקן אחד או יותר  של חיבור

הליך תחרותי מסוים שערכה הרשות לקביעת  –"הליך תחרותי לקביעת תעריף" או "הליך"   

 רשתל אומתח גבוה  רשתשימוש שיחובר ל-בדותעריף שלפיו ירכוש המחלק חשמל ממיתקן 

 17"א )התשפההזמנה להציע הצעות לגביו פורסמה לאחר יום ט' באלול  אשרמתח נמוך, 

 (;2021באוגוסט 

 ;1כ35כהגדרתם באמת מידה –"מועד מחייב מרבי לסנכרון"  -"מועד מחייב לסנכרון" ו  

 המועד שבו שלחה הרשות הודעות למועמדים לזכייה בהליך; –"המועד הקובע"   



 

 

 שימוש בו שקיים שטחהמותקן על גג של  וולטאי-פוטו ייצורתקן ימ –שימוש" -תקן בדוי"מ  

ה, יכל אחד מאלה: בניין כהגדרתו בחוק התכנון והבני של גג על המותקן מיתקן זה ובכלל, נוסף

אחסון דלקים, מטמנה, בית עלמין, מאגר מים או מאגר מי קולחין, בריכת דגים, מחלף,  חוות

 יראותקן הנדסי, גדר, דרכים, מצללות, מיגון אקוסטי; לעניין הגדרה זו יחניון, מגרש חניה, מ

גם אם מותקן  -שימוש גם אם אינו מותקן על גג אלא מהווה גג, ובמחלף -תקן בדויתקן כמימ

 על שטח כלוא במחלף כך שלא קיים שימוש נוסף לקרקע מתחתיו.

 

 

 תחולה )ב( 

 המחלק ירכוש שלפיו  תעריף לקביעת תחרותי הליך לגבי יחולו לא 220 מידה אמת הוראות  

 באלול' ט יום לאחר פורסמה לגביו הצעות להציע ההזמנה אשר שימוש-בדו ממיתקן חשמל

 .זו מידה אמת הוראות יחולו כאמור מיתקן ועל(, 2021 באוגוסט 17) א"התשפ

 המיתקנים הספק הגבלת )ג( 

חיבור לא יעלה על ההספק שצוין בבקשה לרישום  יבקש הזוכהעבורם שבתקנים יהספק המ  

 הבטוחה לפי סעיף )ד(. את הפקיד םעבורב, וש2כ35הספק לפי אמת מידה 

 בטוחה הפקדת )ד( 

הזוכה(  –תחרותי לקביעת תעריף )באמת מידה זו  בהליךדומיננטי יקבל מהזוכה  מחלק (1)  

מהמועד הקובע; לא הגיש הזוכה בטוחה כאמור, יאבד את  עבודה מיי 21בטוחה לטובתו בתוך 

 זכותו במכסה הזוכה.

 בהתאם וואט מותקן-קילו כלשקלים חדשים ל 150 שלהבטוחה יעמוד על סך  סכום (2)  

 .הזכייה בהודעת שנקבע המותקן להספק

דומיננטי יאפשר הגשת בטוחה אחת על סך כל ההספק הזוכה או בטוחות נפרדות  מחלק (3)  

 לכל מיתקן שיוקם במסגרת ההספק הזוכה.

 בשינויים, 50( לאמת מידה 2הנדרשת תעמוד בתנאים המפורטים בסעיף )ד() הבטוחה (4)  

 .המחויבים

 הבטוחה וחילוט לסנכרון מחייב מועד )ה( 



 

 

 24יהיה  תעריף לקביעת תחרותי הליך במסגרת שמוקם מיתקןמחייב לסנכרון ה מועדה (1)  

חודשים  31כאמור יהיה  מיתקןחודשים מהמועד הקובע והמועד המחייב המרבי לסנכרון 

 מהמועד הקובע.  

הזוכה הציג אישור סנכרון עד למועד המחייב לסנכרון, ישיב לו המחלק הדומיננטי  אם (2)  

 במלואה. (דאת הבטוחה שהפקיד לפי סעיף )

הציג הזוכה למחלק הדומיננטי אישור סנכרון עד המועד המחייב לסנכרון, לרבות  לא (3)  

בשל קבלת תשובת מחלק שלילית, או אישר המחלק עמידה בתנאים במועד המאוחר מהמועד 

הבטוחה  מסכוםבשיעור אחיד  הבטוחההמחייב לסנכרון, יחלט המחלק הדומיננטי את 

מועד המחייב המרבי האיחור, החל מהיום הראשון לאיחור ועד  שהופקדה, בעבור כל יום של

זה, "שיעור אחיד"  לענייןלסנכרון, או עד מועד קבלת אישור הסנכרון, לפי המוקדם מביניהם; 

שיעור השווה לחלוקה של יום אחד במספר הימים שבין המועד המחייב לסנכרון למועד  –

 המחייב המרבי לסנכרון.

 לגביו סינכרון אישור קיבל שהזוכה(, אם ההספק המותקן 3) קטן עיףבס האמורעל  נוסף (4)  

 יחלט, הזכייה בהודעת שנקבעקטן מההספק המותקן  לסנכרוןמועד המחייב המרבי ה עד

, בהתאם ליחס בין שהופקדה הבטוחה מסכוםהבטוחה באופן יחסי  את הדומיננטי המחלק

 לבין הזכייה בהודעתמתוך ההספק המותקן שנקבע  סנכרון אישור קיבלההספק המותקן שלא 

 .הזכייה בהודעת שנקבע המותקן ההספק

 זו מידה)באמת  חודשים 5 -ב לסנכרון המרבי המחייב המועד את להאריך רשאי הזוכה (5)  

המועד המחייב המרבי לסנכרון המעודכן(; כדי להאריך את המועד המחייב המרבי לסנכרון  –

ימים לפני המועד המחייב המרבי  60 -כאמור, יגיש הזוכה למחלק הדומיננטי, לא יאוחר מ

לסנכרון, הודעה על הארכת המועד המחייב המרבי לסנכרון בצירוף בטוחה נוספת בסכום של 

וואט מסך ההספק שנקבע בהודעת הזכייה ושטרם הוגש בעבורו -קילו שקלים חדשים לכל 150

 7בטוחה נוספת(; תוקפה של הבטוחה הנוספת יהיה עד תום  –אישור סנכרון )בסעיף קטן זה 

 לסנכרון. המרביחודשים מהמועד המחייב 



 

 

 על הודעה שהגיש זוכה אם(, 4) או( 3) קטן סעיף לפי שבוצע הבטוחה חילוט על נוסף (6)  

אישור  הדומיננטי למחלק הגיש לא( 5) קטן סעיף לפי לסנכרון המרבי המחייב המועד כתהאר

 אישר אוסנכרון עד המועד המחייב המרבי לסנכרון, לרבות בשל קבלת תשובת מחלק שלילית, 

, יחלט לסנכרון המרבי המחייב מהמועד המאוחר במועד לסנכרון בתנאים עמידה המחלק

, בעבור כל יום של מסכומה, בשיעור אחיד שהופקדה הנוספת בטוחההמחלק הדומיננטי את ה

עד מועד  אוהמעודכן  לסנכרוןמועד המחייב המרבי האיחור, החל מהיום הראשון לאיחור ועד 

שיעור השווה  –זה, "שיעור אחיד"  לעניין; משניהםקבלת אישור הסנכרון, לפי המוקדם 

יב המרבי לסנכרון למועד המחייב לחלוקה של יום אחד במספר הימים שבין המועד המחי

 המרבי לסנכרון המעודכן.

קיבל אישור סינכרון   הזוכה(, אם ההספק המותקן ש6על האמור בסעיף קטן ) נוסף (7)  

בהודעת  שנקבעהמעודכן קטן מההספק המותקן  לסנכרוןעד המועד המחייב המרבי  לגביו

באופן יחסי, בהתאם ליחס  שהופקדה הנוספת בטוחההזכייה, יחלט המחלק הדומיננטי את ה

בין ההספק המותקן שלא קיבל אישור סנכרון מתוך ההספק המותקן שנקבע בהודעת הזכייה 

 לבין ההספק המותקן שנקבע בהודעת הזכייה.

 המחייב המועד הארכת על הודעות להגיש רשאי הזוכה(, 5על האמור בסעיף קטן ) נוסף (8)  

 הזוכה; היותר לכל נוספות פעמיים, נוספת בטוחה הפקדת בצירוף, המעודכן לסנכרון המרבי

יוכל להודיע למחלק הדומיננטי על הארכת מועד מחייב מרבי מעודכן בפעם השנייה והשלישית, 

ולצרף בטוחה נוספת, לא יאוחר מהמועד המחייב המרבי לסנכרון המעודכן כפי שהוארך 

סעיף קטן  הוראותהנוספת; לאחרונה, היינו לא יאוחר מחודשיים לפני תום תקופת הבטוחה 

, יחולו, סכומהו הנוספת הבטוחה תוקף, לסנכרון המרבי המחייב המועד הארכת משך( לעניין 5)

הפקדת  כלהמועד המחייב המרבי לסנכרון המעודכן ו שלהארכה  כלבשינויים המחויבים, גם על 

 הבטוחה חילוט לעניין( 7)-ו( 6) ניםקט סעיפיםבטוחה נוספת, לפי סעיף קטן זה; הוראות 

 שהופקדה לפי סעיף קטן זה. נוספת בטוחה כל לגבי, גם המחויבים בשינויים, יחולוהנוספת, 

 סונכרן שלא הספק לגבי הזוכה של זכויותיויפקעו  לסנכרון המרבי המחייב המועד לאחר (9)  

; אם הזוכה הגיש הודעה על הארכת המועד זה הספק בשל התעריף ולגבי, האמור למועד עד

( או הודעה על הארכת המועד 5המחייב המרבי לסנכרון, בצירוף בטוחה נוספת, לפי סעיף קטן )

(, יפקעו זכויותיו 8המחייב המרבי לסנכרון המעודכן, בצירוף בטוחה נוספת, לפי סעיף קטן )

 שהוארך כפיסנכרון המעודכן לפי סעיף קטן זה לאחר המועד המחייב המרבי ל בהליך כזוכה

 .העניין לפי, לאחרונה



 

 

(, אם הזוכה מוותר על מימוש זכייתו, כולה או חלקה, מכל 3אף האמור בסעיף קטן ) על (10)  

 להשבת בקשה הדומיננטי למחלק הגיש והואחודשים מהמועד הקובע,  6סיבה שהיא, עד 

בהתאם להיקף ההספק  בטוחההחלק היחסי של ה אתמחלק הדומיננטי ה לו ישיב, הבטוחה

 מסכום הבטוחה שהופקדה. 50%שלגביו ויתר על זכויותיו, בניכוי 

 התחשבנות בשיטת בחירה )ו( 

יבחר לצורך התחשבנות עם המחלק באחת משתי השיטות המפורטות בסעיפים  הזוכה (1)  

 (.ח)-( וז)

הזוכה בשיטת התחשבנות, לא יוכל הזוכה לעבור לשיטת התחשבנות אחרת, עד  בחר (2)  

 (.  3תום התקופה האמורה בסעיף קטן )

ישלם לזוכה את התעריף מיום שנתן המחלק אישור הפעלה מסחרית למיתקן  המחלק (3)  

ר, (; על אף האמו2039ביוני  15"ט )התשצ בסיוון ג"כועד ליום  4כ35לפי סעיף )ז( לאמת מידה 

 לבקשת זוכה ישלם המחלק את התעריף לתקופה קצרה יותר.

 ייצור בעד תשלום בשיטת התחשבנות )ז( 

 כפישיטת התחשבנות זו, המחלק ישלם לזוכה בעד החשמל המיוצר במיתקן תעריף  לפי (1)  

ועל פי שיעורי ההצמדה המפורטים בהודעת  14-6.7שייקבע לעניין אותו הליך בלוח תעריפים 

 הזכייה.

האנרגיה הנצרכת על ידי הצרכן מן המיתקן יגבה המחלק מהצרכן תעריף לפי אמת  בעד (2)  

 .1-5.4, וכן את התעריף הקבוע בלוח תעריפים 21מידה 

 לרשת הזרמה בעד תשלום בשיטת התחשבנות )ח( 

שיטת התחשבנות זו, ספק שירות חיוני ישלם לזוכה בעד החשמל המיוצר במיתקן  לפי (1)  

ועל פי שיעורי  14 – 6.7 תעריפים בלוח הליך אותו לעניין שייקבע כפיוהמוזרם לרשת תעריף 

 ההצמדה המפורטים בהודעת הזכייה.

על ידי הזוכה, יגבה ספק השירות החיוני מן הזוכה את  מהמיתקןהאנרגיה הנצרכת  בעד (2)  

, בהתאם לסוג הצרכן, את התעריף הקבוע לקו"א בשנה לפי 1-8.1התעריפים לפי לוח תעריפים 

 .1-5.4וכן את התעריף הקבוע בלוח תעריפים  1-5.3 -ו 3-5.2, 1-5.2לוחות תעריפים 

בנות זו ומעוניין לעבור רכן שבחר בשיטת התחש, צ(2()ועל אף האמור בסעיף ) (3)  

להתחשבנות בשיטת תשלום עבור ייצור, יוכל לעשות כן באופן חד פעמי ובלתי חוזר בכפוף 

 .31.12.2023להגשת בקשה למחלק עד ליום  



 

 

 חיבור תיק לפתיחת בבקשה המיתקן מיקום על הזוכה הצהרת )ט( 

 גבי עלשימוש וציין  -בדו מיתקן הוא שהמיתקן הצהיריוודא כי בבקשה לחיבור הזוכה  מחלק  

, מטמנה, יההמיתקן ובכלל זה: בניין כהגדרתו בחוק התכנון והבני יוקם שימוש לאיזההבקשה 

, חניון, מחלף, דגים בריכת,  קולחין מי מאגר או מים מאגר, דלקים איחסון חוות,  עלמיןבית 

 .או מיגון אקוסטי מצללות, דרכים, גדר, הנדסי מיתקןוולטאי, -אגרו,  חניה מגרש

 נתונים ניהול )י( 

אחראי למעקב אחר כמות ההספק של כל זוכה בהתאם להודעת הזכייה  דומיננטי מחלק (1)  

 שלגביה נפתחו תיקי עבודה לחיבור.

, בזמן אמת, נתונים אודות כל פתיחת תיק עבודה לחיבור דומיננטי למחלקימסור  מחלק (2)  

שהגיש זוכה לחיבור מיתקן אחד או יותר בהתאם להודעת הזכייה; המחלק יעדכן בזמן אמת 

גם אודות נתונים על עמידה או אי עמידה בתנאים להגשת בקשה  הדומיננטי המחלקאת 

 נבדקו. אם, 2כ35המפורטים בסעיף )ה( לאמת מידה 

יבצע רישום על בסיס יומי של הודעות המחלק וינפיק למחלק אישור  דומיננטי מחלק (3)  

 קבלה מידי.

פתיחת תיק עבודה לחיבור במלוא ההספק המותקן הקבוע בהודעת הזכייה שניתנה  עם (4)  

למחלקים ולזוכה על מיצוי כמות ההספק של הזוכה; ממועד מתן  דומיננטי מחלקלזוכה, יודיע 

ההודעה לא יקבל מחלק בקשות חדשות מאת הזוכה לפתיחת תיק עבודה לחיבור במסגרת 

 ההליך התחרותי לקביעת תעריף.

  



 

 

 'ב נספח
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 כללי –חשמל המיוצר במיתקן תעריף לצרכן והתחשבנות בעד  (א)

-המחלק יגבה מאת הצרכן את התוספת לתשלום הקבוע לצרכן בעל מתקן פוטו (1)

 .1-5.4וולטאי הקבועה בלוח התעריפים 

(, המחלק יגבה מאת הצרכן ויעביר לבעל רישיון 1בנוסף לאמור בסעיף קטן ) (2)

לתעריפים הולכה את עלויות הגיבוי והאיזון, לפי קריאת מונה הייצור ובהתאם 

 .1-5.8הקבועים בלוח תעריפים 

(, המחלק יגבה מאת צרכן אשר שילב מיתקן ללא 2על אף האמור בסעיף קטן ) (3)

קילוואט את עלויות האיזון והגיבוי לפי  15מונה ייצור שהספקו אינו עולה על 

 הנוסחה הבאה:

מועד  להיתח אמת מידה סימן   פרק

 החלטה

 סטטוס החלטה  ישיבה 

איכות ': ח

 הסביבה

 ייצור': ח

 מבוזר חשמל

 באנרגיה

 מתחדשת

 מונה בשיטת

 נטו

הסדרי  .197

תשלומים 

 לצרכנים

3.3.13  

23.1.14 

 

 

 

25.11.15 

22.3.18 

25.11.20 

5.8.20 

389 

418 

 

 

 

479 

538 

592 

586 

10 

4 

 

 

 

4 

7 

2 
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 מאושר

 מאושר

 

 

 

 מאושר

 מאושר

 מאושר

 מאושר



 

 

𝑃 = (𝐶0 ∗ 1600) ∗ (𝐼 + 𝐺) 

 :כאשר

−𝑃 של הצרכן למחלק  התשלום 

−𝐶0 הצרכן דיווח שעליו המיתקן של המצרפי הפאנלים ספקה 

  המיתקן לשילוב הבקשה הגשת במועד

−𝐼 + 𝐺 האיזון תעריפי (I )והגיבוי (G הקבועים בלוח התעריפים )1-

 לפי החיובית התשובה, אשר היו בתוקף במועד מתן 5.8

 196 מידה אמת
 

תעו"ז את תעריפי  ( יגבה המחלק מצרכן3) -( ו2נוסף על האמור בסעיפים קטנים ) (4)

שירותי התשתית לפי כמות האנרגיה המוזרמת לרשת בכל מש"ב על בסיס קריאת 

בהתאם למתח  1-7.6 -ו 2-7.3, 1-7.3כיווני וכקבוע בלוחות תעריפים -המונה הדו

 החיבור של הצרכן לרשת.

בתום כל תקופת חשבון יקזז המחלק את הקרדיט התעריפי מתעריף צריכת  (5)

נות וינכה את עלויות הגיבוי, האיזון והשימוש ברשת, כפי החשמל במקום צרכ

הנדרש. הודעה על זכאות לתשלום צרכן תהיה במתכונת שבנספח א' לאמת מידה 

 זו.

( נותר לצרכן קרדיט תעריפי בשל החשמל 5אם לאחר קיזוז כאמור בסעיף קטן ) (6)

של שיוצר במיתקן, יעביר המחלק את הקרדיט התעריפי שנותר לחשבון החשמל 

הצרכן לתקופה העוקבת או, לבקשת הצרכן, יעביר המחלק את הקרדיט התעריפי 

 שנותר במסגרת דו"ח מרכז או למחלק.

קרדיט תעריפי שלא מומש במהלך תקופת חשבון ימומש בתוך תקופה שלא תעלה  (7)

על שנתיים מתום תקופת החשבון; קרדיט תעריפי שלא מומש בתוך תקופה זו, 

 יאופס.

 . XXלוח ב תעריף הגנה כקבוע לצרכן  ישלם המחלק (8)

שנים מיום  25ההתחשבנות האמורה בין המחלק לבין הצרכן תבוצע לתקופה של  (9)

 שילוב המיתקן בידי המחלק.

 העברת קרדיט תעריפי מצרכן תעו"ז למחלק (ב)



 

 

בדצמבר של כל  20-המחלק יאפשר לצרכן תעו"ז להודיע בכתב, לא יאוחר מיום ה (1)

את הקרדיט התעריפי למחלק. ההסדר שחל בהתאם שנה את בחירתו להעביר 

להודעה כאמור ימשיך לחול כל עוד הצרכן לא הודיע בכתב על בחירה בחלופה 

 אחרת.

המחלק יאפשר לצרכן תעו"ז, על פי בקשתו, להקצות בתקופת חשבון מסוימת  (2)

חלק מהקרדיט התעריפי שלגביו הודיע על העברתו, לצריכה עצמית. הבקשה 

לחודש הקודם לתקופת החשבון שלגביה  1-לא יאוחר מ מחלקתימסר בכתב ל

 מבוקשת ההקצאה לצריכה העצמית.

בחר צרכן התעו"ז בהעברת הקרדיט התעריפי למחלק, ישלם לו המחלק תעריף  (3)

 10. תעריף זה יקובע לתקופה של 1-6.3משוקלל )אחיד( הקבוע בלוח תעריפים 

(, בהתאם לתעריף שבתוקף ביום 1שנים מיום הודעת צרכן התעו"ז לפי סעיף קטן )

בינואר של כל שנה על פי מדד מחירים  1-הודעת הצרכן, בכפוף לעדכונים שייעשו ב

שנים כאמור יפעל המחלק  10לצרכן שפורסם בחודש דצמבר שקדם לו. בתום 

 בהתאם להסדרים שתקבע הרשות ושיהיו בתוקף באותה עת.

תעריפי למחלק, רשאי להמציא צרכן תעו"ז שבחר בחלופה של העברת הקרדיט ה (4)

למחלק כתב הוראה בלתי חוזרת להעברת התשלום לחשבון ייעודי )בסעיף קטן 

ההוראה( והמחלק יאשר את קבלת ההוראה בחתימתו ויפעל לפיה. המחלק  –זה 

לא ימנע מצרכן תעו"ז להמחות את זכויותיו לקבלת התשלום המגיע לו לצד 

עבוד תזרים המזומנים. המחלק לא יקזז שלישי, לרבות לגוף מממן, על דרך שי

מהתעריף חובות של צרכן תעו"ז, לא יעביר את התשלום לאחר ולא יקבל הוראה 

נוגדת להעברתו מגורם שאינו צרכן התעו"ז או מוטב ההוראה ובהתאם לנוסח 

 ההוראה.

ככל שלא ניתנה הוראה לפי סעיף קטן זה, הקרדיט התעריפי יאופס בתום שנתיים  (5)

 (.7עיף קטן )א()כאמור בס

 תשלום קרדיט תעריפי מצרכן שאינו צרכן תעו"ז למחלק (ג)

 לאחר נוצל לא אשר התעריפי הקרדיט את"ז תעו צרכן שאינו לצרכן ישלם המחלק

 :הבאה הנוסחה לפי שנתיים



 

 

𝑅𝐸𝐹𝑈𝑁𝐷 =
𝐶

𝑇𝑟𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙
°𝑇𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

 כאשר:

𝑅𝐸𝐹𝑈𝑁𝐷 – ]התשלום ]בשקלים 

𝐶 – ]ערך הקרדיט התעריפי שלא נוצל ]שקלים 

𝑇𝑟𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙 – ]תעריף הצריכה לקוט"ש שבו מחויב הצרכן בעת התשלום ]ש"ח/קוט"ש 

𝑇𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 – ש בעת לקוט 1-6.3 תעריפים בלוח הקבוע)אחיד(  משוקלל תעריף"

 "ש[קוטהתשלום ]ש"ח/

 התחשבנות בעת החלפת צרכנים (ד)

החלפת צרכנים המשתתפים בהסדר לפי סימן זה תתבצע בהתאם לקבוע באמת  (1)

)החלפת צרכנים(, ולעניין הסדר ההתחשבנות לגבי המיתקן תהווה סיום  19מידה 

ההסכם עם הצרכן היוצא. לאחר החלפת הצרכנים וחתימת הצרכן החדש על 

הסכם לעניין הסדר ההתחשבנות עם המחלק, ימשיך המחלק את הסדר 

שבנות בעד החשמל המיוצר במיתקן עם הצרכן החדש, בכפוף לחתימת ההתח

קרדיט תעריפי שנוצר בתקופתו של הצרכן הצרכן החדש על הסכם עם המחלק. 

רצונו  עלמראש  למחלקהיוצא יעמוד לרשותו של הצרכן היוצא, אף אם לא הודיע 

עים בעקבות החלפת הצרכנים, על פי ההסדרים הקבו התעריפילקבל את הקרדיט 

 באמת מידה זו ובהתאם להודעתו של הצרכן היוצא.

(, מחלק ידרוש מצרכן שהעביר את זכותו לקבלת 1על אף האמור בסעיף קטן ) (2)

(, 2שירות חשמל בנכס מסוים ואשר המציא למחלק כתב הוראה כאמור בסעיף )ג()

ימי עבודה, הודעה משותפת יחד עם הצרכן החדש בנכס ומוטב  45להגיש, בתוך 

אה, שלפיה הם מודיעים למחלק על ביטול, הסבה או המרה של כתב ההור

 ההוראה.

(,  לא ישלם המחלק בעד החשמל 2לא קיבל המחלק הודעה כאמור בסעיף קטן ) (3)

 המיוצר במיתקן עד למועד קבלת ההודעה.

 הזרמת חשמל לרשת על ידי צרכן פרטי (ה)

למחלק על היקף ביקש צרכן פרטי לשלב מיתקן ברשת לפי סימן זה, יודיע  (1)

 הקרדיט שברצונו להעביר למחלק בהתאם להוראות סעיף )ב(.



 

 

עבור הקרדיט התעריפי שלא הועבר למחלק, יחשב המחלק את סכום הקרדיט  (2)

 התעריפי בהתאם לסימן זה, וישלם אותו לצרכן.

סכום הקרדיט התעריפי שישולם בכל תקופת חשבון לא יעלה על ערך החשמל  (3)

 הרשת באותה תקופת חשבון.בתעו"ז שהצרכן צרך מ

ו׳ לעניין הגשת תוכניות -אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהקבוע בפרקים ה׳ ו (4)

 וסטיות מהן בידי מספק או יצרן פרטי.

 25על צרכן פרטי ששילב מיתקן אחרי יום  22.3.2018יום ב זה סעיף של תחילתו (5)

 .2012בדצמבר 

 

 

 

 'ג נספח

 מונה נטו באסדרתהגנה למתקנים  תעריף: XXלוח 

 

𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ𝑙𝑦 𝑎𝑑𝑑 𝑝𝑎𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡 = ∑ max((𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 − 𝑇𝐴𝑂𝑍𝑖), 0) ∗

𝑖

𝐸𝑖  

 כאשר:

  𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ𝑙𝑦 𝑎𝑑𝑑 𝑝𝑎𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡– האנרגיה הנמדדת במונה  עבורע"י המחלק ליצרן  םחודשי המשול תשלום

 ;חודשמונה נטו באותו  שבאסדרתהייצור במיתקן 

 i –.שעה נתונה 

 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 – ההפעלה לשנת בהתאם נטו מונה באסדרת ייצור למתקן שנקבעתעריף ה 

 :להלן כמפורט המתקן של המסחרית

 מעודכן תעריף ראשוני תעריף מסחרית הפעלה שנת

  34.60 2017 עד

2018 30.09  

2019  22.85  

  21.00 והלאה 2020

 

 𝑇𝐴𝑂𝑍𝑖 – שעה ז"תעו 𝑖 5.2-1 תעריפים לוח לפי; 

 𝐸𝑖 – שעה במתקן המיוצרת האנרגיה 𝑖. 



 

 

 

 

 :בינואר של כל שנה בהתאם לנוסחה המפורטת להלן 1ביום  נויתעדכ שבטבלה התעריפים

 כאשר: 

 P0  זה בלוח כמפורט המתקן של המסחרית ההפעלה לשנת בהתאם למתקן שנקבע ההגנה= תעריף; 

 𝐶𝑃𝐼0  =2019מרץ  של לצרכן המחירים מדד; 

 𝐶𝑃𝐼𝑡  בינואר של השנה הקלנדרית שעבורה  1= מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני יום

 מחושב המחיר.

 

𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 = 𝑃0 ×
𝐶𝑃𝐼𝑡

𝐶𝑃𝐼0
 


