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 23.1.14מיום  418חשמל מישיבה  –החלטת הרשות לשירותים ציבוריים 
 
 

 "מונה נטו"לייצור חשמל מבוזר לצריכה עצמית בשיטת  עדכון הסדר תעריפי -4' החלטה מס
 

לאחר קיום ו, ויתר סמכויותיה על פי דין 6221 –ו "התשנ, לפי חוק משק החשמל סמכותהבתוקף 

' את החלטה מס( הרשות –להלן )חשמל  –לשירותים ציבוריים הרשות בזאת מעדכנת , שימוע כדין

 :ואמות המידה כדלקמן( 983 החלטה -להלן ) 91.69.9069מיום  982מישיבה  60

 

 :983החלטה  עדכון

 :םפו הסעיפים הבאייתווס, 9.6.1לאחר סעיף , 982להחלטה  .6

  :כדלקמן "חיוני שירות לספק תעריפיהקרדיט ה העברת"שכותרתו  א.9.6.1 סעיף .6.6

במועד  שצבר תעריפיקרדיט האת הלהעביר חלופה נוספת לכל צרכן תעמוד  .א

הקבוע בלוח  תעריףיחושב בהתאם ל וזה,  חיוני שירותלספק  עריכת החשבון

  ."י"לחחעלות ייצור המוכרת " של" עלות משוקללת" 6-1.9.6תעריפים 

יתרת  אשר בהתאם לו תחושב, לצרכןספק שירות חיוני התעריף שישלם  .ב

יקובע במועד והוא , תעריף אחיד על פני כל שעות השנה הינו קרדיט התעריפיה

, החל מיום חיבור המתקן לרשת שנים 60לתקופה של  אישור המחלקמתן 

יוצמד בשיעור של  ףהתערי .בהתאם לבסיס התעריף שיהיה בתוקף באותה העת

כאשר ההצמדה תתבצע בתחילת כל שנה , למדד המחירים לצרכן 600%

 .קלנדארית על פי המדד הידוע באותה העת

לספק  תעריפיקרדיט לאחר תום תקופה זו יהיה הצרכן זכאי להעביר עודפי  .ג

 .שיהיו תקפים באותה העת םשירות חיוני בהתאם להסדרי

ספק שירות לי יוכל להגיש בקשה מחודשת שקיבל בעבר אישור מחלק חיוב צרכן .ד

לרבות מנגנון ואופן אישור , וכלל הוראות ההסדר, חיוני להצטרף להסדר זה

 . ותחולנה עלי, לעיל' ק א"התעריף המפורט בס

קרדיט חת לשנה יוכל הצרכן לבחור באחת משתי החלופות להעברת הא -ב .9.6.1סעיף  .6.9

 קרדיט התעריפילהעביר באותה שנה חלק מהא ניתן כי ל, יובהר) המפורטות לעיל תעריפיה

בהודעה מראש ובכתב הבחירה תיערך (. לספק שירות חיוני ואת חלקו האחר לצרכן אחר

מבוקש  לגביהולא יאוחר מעשרים לדצמבר בשנה הקודמת לשנה , לספק שירות חיוני

ל הקיים גם תוביל להמשך הבחירה במסלו, עד למועד זה, הודעה מצד הצרכן העדר .השינוי

 . בשנה העוקבת

של ( באחוזים)הודעת הצרכן תכלול גם את החלק , לצרכי קביעת התעריף –ג .9.6.1סעיף  .6.9

 קרדיט התעריפישל ה( באחוזים)ואת החלק , שישמר לצריכה עצמיתקרדיט התעריפי ה

 צרכן יוכל. ב לעיל.9.6.1בהתאם לקבוע בסעיף , שיועבר לספק שירות חיוני או לצרכן אחר
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בהודעה מראש , במהלך השנהכמפורט בסעיף זה  קרדיט התעריפיה נות את חלוקתלש

  .הקודם לחודש לגביו מבוקש השינוי מאחד בחודשולא יאוחר , ובכתב לספק שירות חיוני

 

 :כדלקמן" נוספות הוראות"שכותרתו  ,9.6.8סעיף יתווסף  982להחלטה  9.6.7לאחר סעיף  .9

תקף לאורך כל חיי הלבין בעל המתקן  ספק שירות חיוניהסכם בין ככל שייחתם כי , יובהר .א

בתנאים , חייבת עריכת הסכם חדשתהחלפת המתקן מהרי שבמקרה של , ספציפיה המתקן

  .שיהיו תקפים באותה העת

בלתי חוזרת בדבר העברת הוראה לתת לפי שיקול דעתו ספק שירות חיוני יאפשר לצרכן  .ב

 החיוני השירות ספקלא ימנע . אליו תעריפיט הקרדיהתשלומים המגיעים לו לאור העברת ה

מהצרכן להמחות את זכויותיו לקבלת התשלומים המגיעים לו אגב ייצור חשמל לטובת צד 

לא  חיוני שירות ספק. על דרך שיעבוד תזרים המזומנים, לרבות לטובת הגוף המממן, שלישי

אחר ולא יקבל  אאן דהולא יעביר את הכספים בגין עלויות אלה למ, יקזז את חובות הצרכן

או מוטב ההוראה ובהתאם לנוסח /הוראה נוגדת להעברת העלויות מאף גורם זולת הצרכן ו

  .ההוראה

על מתקן כתנאי לפעילות בהסדר זה  בבעלות להחזיק צרכןשירות חיוני לא יחייב  ספק .ג

 זכויות על משכון או שעבוד בעלגורם מממן שהינו  בו במקרה גם ההסכםויאפשר את המשך 

 . כאמור המשכון או השעבוד את לממש מבקש במתקן הצרכן

 
 

 .יישארו ללא שינוי 982 יתר הסעיפים בהחלטה .9

 

 :עלויות לספק שירות חיוני הכרה ב .4

 תשתית תעריפי במסגרת ,החיוני השירות לספקבמידה ויהיו  האמורות בעלויות תכיר הרשות

 המוכרות העלויות. או בדרך אחרת אותה תקבע הרשות/ו ההולכה רישיון לבעל ההולכה

 לפי ותחושבנה, הנמכר לרשת בפועל קרדיט התעריפיבהתאם להיקף ה שנתי בסיס על תיקבענה

 .היקף התשלום בפועל לצרכן בהתאם להחלטה זו

 

 :תחולה .1

שיצטרפו להסדר ועד  MW 900עד להשגת יעד של , קבלת ההחלטה יכנס לתקפו ממועדהסדר זה 

 . 96.69.9064לא יאוחר מיום 

 

 :המידה אמות ושינוי תיקון

 :כלהלן, יתוקנו אמות המידה הבאות, בהתאם לאמור בהחלטה זו .8

תבוא  תבוטל ובמקומה" י המחלק"שילוב מתקן בשיטת מונה נטו ע" 621אמת מידה  .א

' המצורף כנספח א בנוסח" י המחלק"שילוב מתקן בשיטת מונה נטו ע" 621אמת מידה 

 . להחלטה זו

 627תבוטל ובמקומה תבוא אמת מידה " הסדרי תשלומים לצרכנים" 627אמת מידה  .ב

 .להחלטה זו' בנוסח המצורף כנספח ב" הסדרי תשלומים לצרכנים"
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 :ביאורים

הקמת  עידודלמטרת ובפרט , וקידום אנרגיות מתחדשותהשינויים מוצעים לצורך המשך עידוד  .6

 . ולשלבם ברשת, מקובלות לטובת הציבורמתקנים לצריכה עצמית בשיטות 

-6הקבוע בלוח תעריפים  להחלטה מתייחס לתעריף 9.6.1בסעיף " עלות יצור"מובהר כי המונח  .9

 ".י"עלות ייצור המוכרת לחח"של " עלות משוקללת" 1.9.6

 

 


