מדינת ישראל
הרשות לשירותים ציבוריים חשמל

U

החלטה מספר  18מישיבה  346מיום  8.8.2011לעניין קביעת תעריף להקמת
מתקנים סולאריים מעל  KW 50המחוברים לרשת החלוקה באמצעות מכרזי
קרקע מטעם מינהל מקרקעי ישראל

בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל ,התשנ"ו –  1996ויתר סמכויותיה על פי דין ,מעדכנת בזה
הרשות לשירותים ציבוריים  -חשמל )להלן – הרשות( את החלטה מספר  3מישיבה  326מיום
 7.2.2011וקובעת תעריף לכמות של  60 MWלטובת קידום מתקנים סולאריים באמצעות מכרזי
(1):
קרקע מטעם המדינה )באמצעות מינהל מקרקעי ישראל( כמפורט בהחלטה שלהלן
 .1כללי:
U

א .החלטה זו באה לעדכן את התעריף ביחס למתקנים פוטו וולטאים שיוקמו במסגרת מכרזי
קרקע מטעם המדינה שיבוצעו על ידי מינהל מקרקעי ישראל עבור קרקעות המיועדות
למתקנים סולאריים הגדולים מ KW 50-ואשר מחוברים לרשת החלוקה.
ב .ההחלטה מהווה עדכון להסדרת הרשות בנוגע לתעריף לייצור חשמל ממתקנים סולאריים
הגדולים מ KW 50-המחוברים לרשת החלוקה כפי שנקבעה בהחלטת רשות מספר  2מישיבה
מספר  284מיום  7.1.2010ובהמשך להחלטת הרשות מס'  3מישיבה מספר  326מיום
)(2
.7.2.2011
 .2הסדר תעריף
U

א .התעריף למתקנים שיוקמו במסגרת מכרזי הקרקע של מנהל מקרקעי ישראל ובהתאם
להחלטות הרשות הרלוונטיות יהיה בהתאם ללוח התעריף " 6.7-10תעריף למתקן סולארי
מעל  KW 50המחובר לרשת החלוקה והוקם במסגרת מכרזי הקרקע של מנהל מקרקעי
ישראל".
ב .תעריף הבסיס למתקנים אלו יהיה  102.5אג' לקוט"ש שיוזרם לרשת.
ג .התעריף יהיה בתוקף עד  31.12.2013ויתעדכן בהתאם לנוסחת ההצמדה המצ"ב ובהתאם
לסעיפים ד' –ה' בהחלטה זו.
ד .תעריף הבסיס יתעדכן בתחילת כל שנה קלנדרית בהתאם לשערי המטבע והמדד ) 40%מדד,
 30%אירו 30% ,דולר( וביחס לשינוי שערי הריבית.
ה .תעריף הבסיס יופחת בשיעור של  10%ב.31.12.2012 -
ו .העלות הנורמטיבית לטובת העמדת הון עצמי במסגרת תנאי סף למתן רישיון מותנה לקילו
וואט מותקן במסגרת הסדרה זו הינו  ,$3,690עלות זו תופחת בשיעור של  12%ותעמוד על
 $3,247מ.1.1.2013-
ז .יתר התנאים האמורים בהחלטת הרשות מספר  2מישיבה  284מיום ה 7.1.2010 -ומהחלטה
מספר  3מישיבה  326מיום  ,7.2.2011יתקיימו בשינויים המחויבים בהתאם לכתוב גם על
מכרזי הקרקע נשוא החלטה זו.
 .3תחולה:
U

א .ההסדרה נשוא החלטה זו מיועדת ליצרני חשמל שיקימו מתקנים סולארים על קרקעות שזכו
בהם במכרז לקרקע שפורסם על ידי מינהל מקרקעי ישראל.
ת.ד  1296ירושלים91012 ,

info@pua.gov il

PO.Box 1296, Jerusalem,91012

:6217111-2-972 

 Http: // www.pua.gov.il 

 972-2-6217122

 .4החלטה זו תכנס לתוקף החל מיום  10.8.2011ותהייה בתוקף עד  31.12.2013או עד להשלמת
מכסה של  ,MW 60לפי המוקדם מביניהם.
ביאורים:
 .1החלטה זו היא אבן דרך נוספת בעבודת הרשות לקידום ועידוד השימוש באנרגיות מתחדשות
במסגרת השגת יעדי הממשלה ,ובכלל זה קביעת תהליכים שיבטיחו ודאות ליכולת המדינה
לפעול להקמת מתקנים סולאריים במסגרת מכרזי קרקע מטעם המדינה באמצעות מינהל
מקרקעי ישראל.
 .2הרשות מעדכנת בהחלטה זו את התעריף למתקנים סולארים שיוקמו באמצעות מכרזי קרקע על
ידי מינהל מקרקעי ישראל ובהתאם למרכיבי העלות ונתונים פיננסים הידועים נכון לנקודת זמן
זו.
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