
 החלטה
חשמל קיבלה את דו"ח הצוות לעניין "מתכונת מימוש  -הרשות לשירותים ציבוריים  .1

" )להלן: 3002אוקטובר  -מתחדשות בנושא אנרגיות  44החלטת הממשלה מס' חכ/

-ותפעל ליישום המלצותיו במסגרת סמכויותיה. יישום המלצות הדו"ח יעשה על (הדו"ח

 יפים להלן: פי העקרונות ולוחות הזמנים כמפורט בסע

יצרן פרטי של אנרגיות מתחדשות רשאי למכור לבעל רישיון  -כמויות ומועדי מכירה  .3

הולכה כל כמות חשמל ובכל עת שיחפוץ. במקרה של מכירה לצרכן אחר ישלם היצרן 

 עבור שירותי תשתית בהתאם לתעריפים שקובעת הרשות.

אנרגיות מתחדשות יתבצעו התשלומים ליצרן פרטי ב –מנגנון התעריפים ודרכי עדכונם  .2

 לפי תעריפים מוכרים בתוספת פרמיה: 

התעריפים למכירה לרשת ישקפו את ביזור התחנות ותרומתן  –תעריפים  .א

לחיסכון בעלויות הולכה וחלוקה ולא יהיו נמוכים מ"רכיב הייצור" ולא גבוהים 

מתעו"ז רלוונטי, כפי שתקבע הרשות מעת לעת. הרשות תקבע מנגנון להגדרת 

תעריפים בהתאם לנקודת ההתחברות לרשת והתרומה לחיסכון בעלויות ה

 הולכה וחלוקה.

הרשות מאמצת את עלויות הפליטות לטון זיהום שבדו"ח כבסיס  –פרמיה  .ב

לחישוב שיעור הפרמיה עבור מניעת זיהום אויר )נספח א' להחלטה(. הפרמיה 

כפי שתוגדר תקבע בהתאם לעלות הדלק השולית הרלוונטית של ייצור החשמל 

 ידי הרשות לטווח הקצר ולטווח הארוך.-על

הגדרת מנגנון התעריפים ודרכי עדכון התעריפים יקבעו לא יאוחר מיום יא'  .ג

 (.3004במאי  3באייר התשס"ד )

התשלום עבור חיבורים לרשת יעשה בהתאם לתעריפי החיבור שקבעה  –חיבורים  .4

ר התשתיות הלאומיות ברשיון הרשות במתח עליון, מתח גבוה ומתח נמוך. הגדיר ש

הזמני של היצרן את החיבור כחיבור יחודי, כנובע ממיקום האתר ביחס לרשת 

החשמל, תקבע הרשות את העלות הנוספת לחיבור, וזאת בהינתן שהעלות הכוללת 

 גבוהה מתעריפי החיבור שקבעה הרשות.

  –סחר בפליטות  .5

יתואמו עם המשרד הרשות תגדיר מנגנון לסחר בפליטות בהתאם ליעדים ש .א

 (. 3005בינואר  1לאיכות הסביבה, וזאת לא יאוחר מיום כ' בטבת התשס"ה )

עד לקביעת היעדים והמנגנון, ישלם בעל רשיון ההולכה לכל יצרן באנרגיה  .ב

מתחדשת תשלום בגין הפחתת פליטות בהתאם לשעור הפרמיה כנגזר מסעיף 

 .ב. להחלטה.2

במסגרת יישום המלצות הדו"ח תבחן הרשות בנפרד ובהתאם לצורך את מנגנון קביעת  .6

 יקטים ייחודיים באנרגיות מתחדשות. התעריפים ואופן עדכונם לפרוי

 

 ביאורים

 



( החליטה הממשלה לעודד הקמתם 3003בנובמבר  14ביום ט' בכסלו התשס"ג ) .1

אנרגיות מתחדשות. לצורך והפעלתם של מתקני חשמל ותחנות כוח לייצור באמצעות 

קידום הנושא נקבע בהחלטה להקים צוות בין משרדי בהשתתפות נציגי משרד האוצר, 

-משרד התשתיות הלאומיות, המשרד לאיכות הסביבה  והרשות לשירותים ציבוריים

חשמל. בראש הצוות עמד ראש אגף כלכלה ברשות לשירותים ציבוריים חשמל. דו"ח 

ידי מנכ"ל משרד התשתיות -ואומץ לאחרונה על 3002קטובר סופי של הצוות הוגש באו

הלאומיות. בהתאם להמלצות הצוות לעניין "מתכונת מימוש החלטת הממשלה מס' 

", נדרשת הרשות ליישום פרטני של 3002אוקטובר  -בנושא אנרגיות מתחדשות  44חכ/

סוד הסוגיות שבתחום אחריותה המקצועית. החלטה זו נועדה להגדיר עקרונות י

 ולוחות זמנים לביצוע מטלות הרשות.

יח ודאות לגבי הרשות אימצה את עלויות הפליטות שאישרו בדו"ח. על מנת להבט .3

יק לטווח קצר וארוך, תגדיר הרשות את עלות הדלק השולית שיעור הפרמיה המדו

הרלוונטית, תוך בחינה של התפתחות העתידית הצפויה של סל הדלקים במשק 

 החשמל.

יבור במתחים השונים )עליון, גבוה ונמוך( שקבעה הרשות משקפים את תעריפי הח .2

העלויות המוכרות לספק השירות החיוני בראיה ארוכת טווח של התפתחות רשת 

החשמל. לעניין זה, אין החלטת הרשות על תעריפי חיבורים במתחים השונים מבחינה 

חדשות. היה ויקבע שר בין יצרני/צרכני חשמל שונים, ובכלל זה יצרנים באנרגיות מת

התשתיות ברשיון הזמני של היצרן כי מיקום התחנה ביחס לרשת החשמל הינו ייחודי, 

 תבצע הרשות עבודה פרטנית להגדרת עלויות החיבור הנוספות.

קידום פרוייקטים של אנרגיה מתחדשת, בראיה של יעדי הממשלה את התפתחות  .4

ת, בהיבט של קביעת מנגנוני משק החשמל לעניין זה, מחייבת התייחסות פרטני

תעריפים, לפרוייקטים ייחודיים. בשלב זה יש לתת את הדעת לפרוייקטים גדולים 

בתחום האנרגיה הסולרית וטורבינות רוח. פוטנציאל נוסף קיים לפרוייקט ארובות 

שרב. הרשות תדרש להגדרת מנגנוני תעריפים ייחודיים לפרוייקטים אלה ודומיהם 

 בנפרד. 

 


